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 «آفرینش هدف درس اول :»

 حکمت، غایتمندی، ثمر بخش، نتیجه بخش بودن و مبّرا از بیهودگی =هدفمندی 

 حقّ، عبث و باطل کلید واژه های قرآنی 

 جهان هدفمند 

 حقّ می داند قرآن کریم آفرینش جهان را 

 سوره دخان 39و  38آیات 

 بالحقّهما اال  مَا خَلَقْنَا  لَاعِبِینَ ا بَیْنَهُمَاوَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَ

 

 بازیچه              حکیمانه و هدفمند                                                

  هدفدار بودن خلقت =حق بودن آفرینش آسمان ها و زمین 

 

 هدف انتخاب در اختالف

می رود برای انتخاب صحیح هدف ها و دل بستن  به  هر کس با بینش و نگرش خاص خود به سراغ هدفی

اختالف در انتخاب »آنها باید ارزش هدف را مشخص کنیم و متناسب با ارزشی که دارند، به آنها رتبه دهیم.

 «اهداف ریشه در نوع اندیشه انسان دارد

دو تفاوت اساسی انسان با سایرین 

 در رسیدن به هدف

( اختیار)کند انتخاب را آن و بشناسد را خود خلقت از هدف باید انسان

غریزی  صورت به حیوانات و طبیعی صورت به گیاهان لیو

 .کنند می حرکت غریزیغریمیکنند.غریزی

 ها ناپذیری پایان دنبال به و است طلب نهایت بی روحیه دارای انسان

 و دارند محدود اهداف گیاهان و حیوانات ولی( ها شدنی نا افول) است

 شوند می متوقف جایی در
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رعی را به جای هدف اصلی ف فهداما نباید اهداف اصلی و فرعی، هر دو خوب اند و برای زندگی ما ضروری اند 

 دهیم و آن قدر به اهداف فرعی دل نبندیم که مانع رسیدن به هدف اصلی شود. قرار 

 برترین هدف

روح انسان بی نهایت طلب است و خوبی ها را به صورت بی پایان می خواهد شایسته است که تنها خدا و 

 بندگی)توحید عملی( را به عنوان هدف نهایی خود انتخاب کند.

 سوره ذاریات 56آیه 

 و ما خلقت الجن و االنس اال لیعبدون

 )هدف خلقت انسان عبودیت و بندگی است)توحید عملی 

 است اختیار و اراده صاحب انسان مانند نیز جن 

 عبادت =هدف اصلی زندگی انسان 

ت گیرد هر حرکت و عملی برای کسب رضایت خداوند و بر اساس معیار های دینی صور طبق تعالیم اسالم 

 .عبادت است

 سوره انعام  162آیه 

 قُلْ إِنَّ صَلَاتِی وَنُسُکِی وَمَحْیَایَ وَمَمَاتِی لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ

 )نماز در بین عبادات جایگاه ویژه ای دارد)تقدم نماز 

  آیینه تمام نمای زندگی به خاطر خدااست انسان عبودیت مبنای و علت خدا ربوبیت 

 هدف های زندگی

 

دیگران به نسبت خواهی رخی مانند همیشگی و ناپذیر پایان اهداف: اصلی  

 

 ثروت و مال مانند پذیر پایان های دلبستگی و اهداف: فرعی
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ودیت)علت( باعث می شود که انسان شایسته دریافت لطف و رحمت ویژه خداوند شود و به زندگی ندگی و عبب

 سعادتمند اند در دنیا و آخرت برسد)معلول(

 یک تیر و چند نشان

 .برخی انسان ها به هدفی باالتر از لذت های مادی و سرگرم شدن به آن نمی اندیشند

 شده و به آن آرام گرفته اند.آیه: کسانی هستند که به حیات دنیوی راضی 

افراد زیرک و باهوش می دانند که هدف های اصلی و جامع، هدف های فرعی را در درون خود دارند اینان با 

انتخاب عبادت و بندگی خدا به عنوان هدف در واقع با یک تیر چند نشان می زنند و به مفهوم آیه زیر می 

 رسند. 

 الْآخِرَةِفَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْیَا وَ دُّنْیَاثَوَابَ المَنْ کَانَ یُرِیدُ 

 

 هدف فرعی                              هدف اصلی             

o آخرت را هدف قرار دادن در واقع رسیدن به دنیا و آخرت است. 

o چون که صدآمد نود هم پیش ماست. 

 ر، یا آن که قمر سازد؟خوبی قمر بهت   ای دوست، شکر بهتر یا آن که شکر سازد؟

 با آن که برآرد گل، صد نرگس تر سازد؟   ای باغ تویی خوش تر یاگلشن و گل در تو؟

 یا آن که به هر لحظه صد عقل و نظر سازد؟    ای عقل تو به باشی در دانش و در بینش؟
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 سواالت تستی درس اول

بینهاما العبین ما خلقناهما الّا بالحقّ{، کدام یک با دقت در آیۀ شریفه}و ما خلقنا السّماوات و األرض و ما -1

 از پیام های زیر مفهوم میگردد؟

 (در آفرینش هستی، انسان به عنوان موجود برتر، تنها مخلوق دارای هدف است.1

 (آسمان ها و زمین دارای خلقتی مشابه هستند که بیانگر هدفی خاص است.2

 رد، زیرا خالق آن ها حکیم است( در پس خلقت موجودات جهان، هدفی وجود دا3

 (خلقت جهان هستی عبث بوده و در پرتو حکمت الهی انجام گرفته است.4

 کدام عبارت صحیح است؟-2

 (اینکه هدف انسان تنها باید عبادت باشد، صرفاً انجام برخی اعمال عبادی است.1

 ست.(اینکه هدف انسانی باید عبادت باشد، صرفاً انجام برخی اعمال عبادی نی2

 (اینکه هدف انسان باید عبادت باشد، حتماً نباید تمامی اعمال با انگیزة الهی باشد.3

 (اینکه هدف انسان تنها نباید عبادت باشد، یعنی گاهی برای حس انسان دوستی اعمالی را انجام دهیم.4

.....است که میان انسان و آیۀ شریفه } و ما خلقت الجّن و اإلنس الّا لیعبدون{ بیانگر ................... -3

 جن......................می باشد.

 مشترک-(هدف نهایی خلقت موجودات1

 متفاوت-(هدف اصلی خلقت موجودات2

 مشترک-(هدف نهایی آفرینش انسان3

 متفاوت-(هدف اصلی آفرینش انسان4
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 ا دارد، به جزء.......................اهداف انسان و روحیاتش، بر خالف حیوانات و گیاهان همۀ ویژگی های زیر ر -4

 (معین و محدود بودن2(پایان ناپذیر بودن                                       1

 (متعدد بودن4(روحیۀ بی نهایت طلبی                                3

 .....برای زندگی ما ضروری هستند.منشاء اختالف در انتخاب هدف ها..................است و .................. -5

 اهداف اصلی و فرعی-(نوع اندیشه ها2    فقط اهداف اصلی-ل ها(نوع عم1

 فقط اهداف اصلی-(نوع اندیشه ها4   اهداف اصلی و فرعی-(نوع عمل ها3

اگر هدف و مقصد زندگی خدا باشد،خوشحالی ها و ناراحتی ها و بسیاری از مفاهیم کلیدی زندگی،  "عبارت-6

 ، با کدام آیۀ شریفه ارتباط مفهومی دارد؟"تعریف جدیدی پیدا می کنند.

 (}من کان یرید ثواب الدّنیا فعند اهلل ثواب الدّنیا و اآلخرة{1

 (}و ما خلقت الجنّ و اإلنس الّا لیعبدون{2

 (} و ما خلقنا السّماوات و األرض و ما بینهما ال عبین و ما خلقناهما الّا بالحقّ{3

  صالتی و نسکی و محیای و مماتی للّه ربّ العالمین{(}قل ان4ّ

برای انتخاب صحیح هدف ها و دلبستن به آن ها، باید .....................هدف ها را مشخص کنیم و متناسب با -7

 آن  به............................هدف ها............................دهیم.

 جهت-(نیت2      رتبه-(ارزش1

 جهت-(ارزش4       رتبه-نیت(3
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با کدام یک از  "ای باغ تویی خوش تر یا گلشن و گل درتو؟/یا آنکه برآرد گل، صد نرگس تر سازد؟ "بیت -8

 آیات زیر هم مفهوم است؟

 (}وما خلقنا السّماوات و األرض و مابینهما العبین{1

 {(}قل انّ صالتی و نسکی و محیای و مماتی هلل ربّ العالمین2

 (}من کان یرید ثواب الدّنیا فعند اهلل ثواب الدّنیا و اآلخرة{3

 (} و ما خلقت الجنّ و اإلنس إلّا لیعبدون{4

استفادة نادرست  و در جهت غلط از نعمت های خدا موجب................. می شود و در صورت  -9

 م که برای آن آفریده نشده ایم.ندانستن......................ممکن است عمر خود را صرف کارهایی کنی

 استعدادهای درونی خود-(کفران نعمت2استعدادهای درونی خود             -(اتالف سرمایه1

 هدف از خلقت-(کفران نعمت4هدف از خلقت                         -(اتالف سرمایه3

پاسخ درست را می توان از آیۀ  "ما انسان ها را برای چه آفریده شده ایم؟ "پیرامون اهمیت این سوال که-10

 شریفۀ......................به دست آورد.

 (}انّا هدَینا السّبیل امّا شاکراً امّا کفورا{1

 ( و ما خلقنا السموات و االرض و ما بینهاما العبین ما خلقناهما الّا بالحق{2

 (} قالِانّ صالتی و نسکی و محیای و مماتی هلل ربّ العالمین{3

 کان یریدُ ثواب الدّنیا فعنداهلل ثواب الدّنیا و اآلخرة{ (} من4
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 تفاوت بارز انسان با سایر موجودات در نحوة انتخاب هدف، چیست؟-11

(انسان در انتخاب هدف به دنبال کماالت نامتناهی است، اما دیگر موجودات، اهداف محدود را انتخاب می 1

 کنند.

و نگرش خاص خود به دنبال هدفی می روند، اما سایر مخلوقات هدف های (هر کدام از انسان ها با بینش 2

 متنوع را انتخاب نمی کنند.

(انسان خود باید هدف از خلقت خود را بشناسد و آن انتخاب کند، اما گیاهان و حیوانات به صورت طبیعی  3

 وغریزی به سمت هدف می روند.

در نظر میگیرند، در حالی که اهداف حیوانات و دیگر موجودات ( انسان ها در انتخاب هر هدفی حتماً آخرت را 4

 صرفاً محدود به دنیا است.

 کدام یک درست است؟-12

 (هدف های فرعی غیر ضروری و هدف های اصلی ضروری هستند.1

 (ضرورت دارد که هدف های اصلی مانع رسیدن به هدف های فرعی نباشند.2

 پذیر برای زندگی ما ضروری هستند.(هم هدف های پایان پذیر و هم پایان نا3

(هدف های پایان پذیر را می توان به جای هدف های پایان ناپذیر قرار داد، به شرط آنکه به آن ها وابسته 4

 شویم.

با توجه به آیۀ شریفۀ } و ما خلقت الجنّ و اإلنس إلّا لیعبدون{، هدف نهایی انسان طالب کماالت و بی -13

 ..........است که تعریف درست آن......................،می باشد.نهایت ها..............

 تالش در جهت تقویت تقوا و دریافت لطف و رحمت ویژة خداوند-(بندگی خدا1

 هر حرکت و عملی که برای کسب رضای خدا و بر اساس معیارهای دینی صورت گیرد. -(بندگی خدا2

 ی خدا و بر اساس معیارهای دینی صورت گیردهر حرکت و عملی که برای کسب رضا-(تقرّب الهی3

 تالش در جهت تقویت تقوا و دریافت لطف و رحمت ویژة خداوند-(تقرّب الهی4
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 با توجه به بیت زیر به کدام مفهوم پی می بریم؟-14

 ای دوست شکر بهتر یا آن که شکر سازد؟             خوبی قمر بهتر یا آن که قمر سازد؟

 دگی سعادتمندانه در آخرت، در خور تالش است.(فقط رسیدن به زن1

 (دست زدن به هر کاری برای رسیدن به بی نهایت ها و کماالت ضروری است.2

 (هدف ما باید رسیدن به سرچشمۀ خوبی ها و زیبائی ها که همان خداوند است، باشد3

 د.(برای رسیدن به اهداف بزرگ باید همت و ارادة خاصی داشت و تالش ویژه ای نمو4

اشاره دارد  "ای عقل تو به باشی در دانش و در بینش/ یا انکه به هر لحظه صد عقل و نظر سازد؟"شعر -15

 به............................

 (مصداق کسانی است که بهترین و با ارزش ترین دارایی و سرمایه های خود را از دست داده اند.1

 دیگر را نیز در بردارند. (برخی از هدف ها به گونه ای هستند که هدف2

 (میتوان با یک تیر چند نشان زد و به همۀ اهداف دنیایی رسید.3

راضی شد و به این حیات آرام گرفت(می توان به حیات دنیایی 4
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 «درس دوم : پر پرواز»

 
 

 یا انسان های سرمایه

 به الهی های ودیعه

 انسان

  

 تفکر قدرت-1

 تعقل و

 

 

 

 اختیار-2

 

 

 

گرایش به -3

خیر و نیکی و 

 بیزاری از بدی

 

 

 درتی که انسان با آن می اندیشدق

 

 مسیر درست را از نادرست تشخیص می دهد

 

 حقایق را در می یابد و از جهل و نادانی دور می شود

 

 درست را از نادرست و حق را از باطل تشخیص می دهد

 

 انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا

قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه و 

 دوازدهم( 5علیها)درسمن عمی ف

ذلک بما قدمت ایدیکم و ان اهلل لیس بظالم 

 دوازدهم( 5للعبید)درس 

 و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها

و بیزاری از شناخت خیر و نیکی و گرایش به آن 

 بدی های درونی است

انسان ها فضائلی چون صداقت، عزت نفس و 

 عدالت را دوست دارند

انسان ها از رذائلی چون دورویی، حقارت نفس، 

 ریا و ظلم بیزارند.
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 سرمایه هایی در مسیر هدف

متناسب با همین سرمایه هاست به همین سرمایه های انسان بسیار ارزشمنداند پس قطعاً هدف و مسیر او نیز 

های حیوانات قانع شده و در همان سطح  دلیل با حیوانات قابل مقایسه نیست پس نباید در حد و اندازه هدف

 توقف کنند.

 

 

 

 یا انسان های سرمایه

 به الهی های ودیعه

 انسان

 نفس لوامه-4

 

 

 

 

 

 

 

 پیامبران-5

 

 و ال اقسم بالنفس اللوامه

نش و عکس العمل در مقابل گناهان و مالمت واک

 پس از آن ریشه در گرایش به خیر و نیکی دارد

 گر سرزنش لوامه=

 خداوند به این نفس سوگند یاد کرده است

خداوند عالوه بر سرمایه های درونی، برای انسان  

 ها پیامبران را نیز ارسال نموده است.

 

 هم الکتابلقد ارسلنا رسلنا بالبیّنات و انزلنا مع 
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 رستگاری و رشد موانع

 امّاره نفس( 1
 عامل درونی و میل سرکش  

 مانع پیروی از عقل و وجدان   

 فرمان دهنده به بدی ها   

 امام علی )ع(: دشمن ترین دشمن انسان   

 

 شیطان( 2

 عامل بیرونی

 پندار: برتری از آدمیان 

سوگند: فریب فرزندان آدم و بازداشتن از 

 بهشت  رسیدن به 

 4اقرار: عدم نفوذ بر مؤمنان با اخالص )درس 

 دوازدهم(

  کار: وسوسه و فریب

در قیامت با گناهکاران محاجّه کرده و آنها را 

 عامل اصلی گناهان خود می داند.
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 چند نکته:

 تمرد از فرمان خدا مبنی بر سجده بر انسان  =علّت طرد شدن شیطان از بهشت-1

آنان که حلقه بندگی شیطان به گردن می آویزند می فرماید: خداوند به چنین انسان  پیامبر)ص( درباره-2 

هایی خطاب می کند که من به خاطر تو شیطان را طرد کردم اما تو او را دوست خود گرفتی و به اطاعت او 

 .در آمدی

 .امام زمان)عج(: هیچ چیزی مانند نماز بینی شیطان را به خاک نمی مالد-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 فریب های شیطان

 غافل کردن از خدا و یاد او

 زیبا و لذت بخش نشان دادن گناه)نه دنیا( 

 ای دنیاسرگرم کردن با آرزو ه

 ایجاد کینه و دشمنی در میان مردم 
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 سوالت تستی فصل دوم

هدف از شناخت خیر و گرایش به آن و شناخت بدی و بیزاری از آن این بوده که ................. و نتیجه، آن -1

 ................. است که

آنچه را که خدا پسندد، دوست خواهیم  -نهایت نسبت به خدا تغییر کند بینش ما نسبت به خود و در (1

 داشت. 

 آنچه را که خدا پسندد، دوست خواهیم داشت. -ه و از گناه دور شویمبه خیر رو آورد (2

ما فضایل را دوست داریم و از دورویی  یهمه -بینش ما نسبت به خود و درنهایت نسبت به خدا تغییر کند (3

 بیزاریم.

 همه ما فضایل را دوست داریم و از دورویی بیزاریم. -به خیر رو آورده و از گناه دور شویم (4

های زودگذر و عامل بازدارنده از راحت طلبی، به ترتیب تعالیم اسالمی، عامل منع کننده از خوشی مطابق-2

 کنند؟چه بوده و چگونه عمل می

 هایشوجدان با محکمه -عقل با دوراندیشی (1

 عقل با دوراندیشی -هایشعقل با محکمه  (2

 عقل با دوراندیشی  -هایشوجدان با محکمه (3

 هایشبا محکمه عقل -وجدان با دوراندیشی (4

 شود که ................. نفس لوامه برخاسته از ................. است و آنگاه وارد میدان عمل می-3

 . انسان به گناه آلوده شود -هاها و زیباییگرایش به نیکی (1

 خود را سرزنش کند. آدمی -هاها و زیباییگرایش به نیکی (2

  شود.انسان به گناه آلوده  -وجدان اخالقی (3

 خود را سرزنش کند. آدمی -وجدان اخالقی (4
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کدام بخش  "ها وابسته به اعمال اختیاری آنها در دنیا بوده است.سرنوشت اخروی انسان"آنجا که بگوییم -4

 هادی ما خواهد بود؟ از مکالمه شیطان و انسان در قیامت،

  .دادم خالف وعده شما به من و داد حقی دهخداوند به شما وع (1

  توانید مرا نجات دهید.توانم به شما کمک کنم، نه شما میمن می نه (2

  من فقط میان شما کینه و دشمنی ایجاد کردم. (3

 من بر شما تسلطی نداشتم، فقط شما را به گناه دعوت کردم. (4

 کند؟ها با چه چیزی بروز پیدا میعلت طرد شیطان از درگاه الهی چیست و بی وفایی انسان-5

  شیطان شدن مطیعِ -سانعدم سجده بر ان (1

 درست از عقل  یعدم استفاده -عدم سجده بر انسان (2

  مطیع شیطان شدن -تکبر بیش از حد مقابل خداوند (3

 درست از عقل یعدم استفاده -تکبر بیش از حد مقابل خداوند (4

رت ما فضایلی چون صداقت، عزت نفس و عدالت را دوست داریم و از دورویی، حقا یهمه"اگر بگوییم: -6

 ایم؟، پیام کدام عبارت شریفه را ترسیم کرده"نفس، ریا و ظلم بیزاریم

  .{ا کفوراًو امّ اًا شاکربیل امّسّا هدیناه الانّ} (1

  {واهانفس و ما سّ }و (2

 {مةوافس اللّنّو ال اقسم بال} (3

 فألهمها فجورها و تقواها(.} (4
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 های انسان است؟بوط به کدام یک از سرمایهمر به ترتیب، "دوری از شقاوت"و  "دوری از جهل و نادانی"-7

 نیکی گرایش انسان به خیر و -قدرت اختیار و انتخاب (1

 قدرت اختیار و انتخاب -قدرت عقل و تفکر  (2

  قدرت اختیار و انتخاب -قدرت اختیار و انتخاب  (3

 گرایش انسان به خیر و نیکی -قدرت عقل و تفکر  (4

 و ............ ............ است که خدا ایکرامت و منزلت انسان نزد خدا به گونه-8

 تواند از جهل دور شده و حقایق را دریابد.انسان می -ها و زمین را برای ما آفریده استآسمان یهمه (1

  تواند از جهل دور شده و حقایق را دریابد.انسان می -انسان را مسئول سرنوشت خویش قرار داده است (2

 توانایی بهره مندی از آنها را در وجود ما قرار داده است. -ما آفریدهها و زمین را برای آسمان یهمه (3

ها و زمین است را در توانایی بهره مندی از آنچه در آسمان -انسان را مسئول سرنوشت خویش قرار داده (4

 وجود ما قرار داده است.

انسان با سرنوشتش چگونه  یفورا(. رابطها کمّو اِ ا شاکراًمّاِبیل سّلاَ یناهُدَا هَانّ} یشریفه یتوجه به آیه با-9

 است و دلیل آن کدام ویژگی است؟

 اختیار -مسئول آن است (1

  اختیار -زندبخشی از آن را رقم می (2

 وجدان اخالقی -زندبخشی از آن را رقم می (3

 وجدان اخالقی -مسئول آن است (4
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 ................. گویدجهنم میکه ................. شیطان به اهل  ................. درحالی-10

پیامبران دالیل روشن برای شما آوردند، شما  -عملشان به صورت شخصی به آنان ظاهر شده -روز قیامت (1

 خود نپذیرفتید.

  دروغ دادم. یراست و من به شما وعده یخدا به شما وعده -فرصتی برای توبه نمانده -روز قیامت (2

  ه به پیامبران دالیل روشن برای شما آوردند، شما خود نپذیرفتید.فرصتی برای توبه نماند -روز برزخ (3

 یراست و من به شما وعده یخدا به شما وعده -عملشان به صورت شخصی به آنان ظاهر شده -روز برزخ (4

 دادم. دروغ

قرار کدام آیه، بیانگر این است که خداوند انسان را صاحب اراده و اختیار آفریده و مسئول سرنوشت خود -11

 داده است؟

 .{واها فألهمها فجورها وتقواهاو ما سّ و نفسٍ} (1

 . {و اما کفوراً اًا شاکربیل امّسّا هدیناه الانّ} (2

 {.العالمین صالتی و نسکی و محیای و مماتی هلل ربّ نّاقل } (3

 {.و ما خلقنا السماوات و األرض و ما بینهما العبین} (4

ا عبودیت بیان کرده است و اولین گام برای حرکت انسان در این مسیر قرآن کریم هدف خلقت ................. ر-12

 ها شمرده شده است.و دستیابی به هدفش ................. است، لذا ................. سودمندترین دانش

 انسان شناسی -خداشناسی -انسان (1

 انسان شناسی -خداشناسی -موجودات یهمه (2

  خودشناسی -انسان شناسی -انسان  (3

 خودشناسی -انسان شناسی -موجودات یهمه (4

 

 



رس دومد پر پرواز  دینی دهم 

17 

 

 

 گردد؟ به ترتیب از دقت در کدام گزینه مفهوم می "راه نفوذ شیطان"و  "سوگند شیطان"، "کار شیطان"-13

 ایجاد کینه و دشمنی میان مردم -زیبا و لذت بخش نشان دادن گناه -وسوسه کردن و فریب دادن (1

  وسوسه کردن و فریب دادن -آدم فریب فرزندان -از خدا دور کردن آدمی (2

  ایجاد کینه و دشمنی میان مردم -زیبا و لذت بخش نشان دادن گناه -از خدا دور کردن آدمی (3

 وسوسه کردن و فریب دادن -فریب فرزندان آدم -وسوسه کردن و فریب دادن (4

 ؟گرددنمیتفاد اها فألهمها فجورها و تقواها(. کدام موضوع مس)و نفس و ماسوّ یشریفه یاز آیه-14

  ها، خاستگاه عکس العمل نشان دادن او در برابر آلودگی به گناه است.گرایش انسان به نیکی (1

  انسان کرامت و بزرگواری را دوست دارد و از دورویی، ذلت، دون همتی و ظلم بیزار است. (2

  یابد.می ای از خدا دارد و در میان موجودات این انسان است که آن را درعالم نشانه یهمه (3

 فهمد و به آنها گرایش دارد.ها را به انسان الهام کرده، لذا انسان آنها را میها و خوبیخداوند بدی (4

 و است ما وجود در خدادادیی یهبیزاری از زشتی و بدی و روی آوردن به خیر و نیکی یاد آور کدام سرما-15

 دارد؟ اشاره آن به آیات /آیه کدام

 . {ا کفوراًو إمّ ا شاکراًا هدیناه السبیل إمّ}إنّ -ری و شقاوت به انساننشان دادن راه رستگا (1

 {.اها فالهمها فجورها و تقواهاو نفس و ما سوّ} -شناخت خیر و نیکی و گرایش به آن (2

 {.}إنا هدیناه الشبیل إما شاکرا و إما کفورا -شناخت خیر و نیکی و گرایش به آن (3

تقواها اها فالهمها فجورها وو ما سوّ سٍو نف} -نساننشان دادن راه رستگاری و شقاوت به ا (4
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 «درس سوم : پنجره ای رو به روشنایی»

 : انسان ها نسبت به مرگ دو دیدگاه دارند

 : اعتقاد به معاد-1

انسان دو بُعد جسمانی و روحانی دارد که بُعد جسمانی مانند سایر اجسام و مواد دائم  در حال تغییر و دگرگونی 

انجام فرسوده و متالشی می شود. در مقابل بعد روحانی و غیر جسمانی انسان تجزیه و تحلیل نشده  است و سر

و متالشی نمی شود و بعد از مرگ باقی مانده و آگاهی و حیات خود را از دست نمی دهد. پیامبران با این 

 وجود مرگ را پایان بخش دفتر زندگی انسان نمی پندارند.

 را از دنیا به آخرت منتقل می کند.مرگ پلی است که آدمی 

 

  

(ص)اکرم پیامبر  

 

 با و اید شده آفریده بقا برای بلکه اید نشده خلق فنا و نابودی برای شما

شوید نمی منتقل دیگر جهان به جهانی تنها از مرگ  

 دیگران از بهتر و اند مرگ یاد به فراوان که اند آنان مومنان ترین باهوش

کنند می آماده آن یبرا را خود  

 

 انتبهوا ماتوا فاذا نیام الناس
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 عنکبوت 64آیه 

 یَعْلَمُونَ کانُوا لَوْ الْحَیَوانُ لَهِیَ الْآخِرَةَ الدَّارَ إِنَّ وَ لَعِبٌ وَ لَهْوٌ إاِلَّ الدُّنْیا الْحَیاةُ هذِهِ ما وَ

 

 هدف اصلی)زندگی راستین و حقیقی(  هدف فرعی)کم ارزشی(

 

 ا و آخرت استآیه بیانگر ماهیت دنی. 

 و بازیچه است دنیا مایه سرگرمی. 

 زندگی حقیقی و راستین فقط آخرت و جهان پس از مرگ است. 

 پیامد های اعتقاد به معاد

 بیرون آمدن زندگی از بن بست و ایجاد امید و نشاط-1

 مائده 69آیه 

  عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُونَا خَوْفٌفَلَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا 

 

 معلول پس  علت                                    

 دوازدهم( 9نکته ترکیبی: آیه شریفه اشاره دارد به معیار تمدن اول و دوم یعنی توحید و معاد)درس

 نهراسیدن از مرگ و آمادگی برای فداکاری در راه خدا -2

ست دیگر ترسی از مرگ ندارد)فال خوف علیهم( و همواره آماده فداکاری در راه خدا انسانی که معتقد به معاد ا

 به آن دل نمی سپرنداست. خدا پرستان حقیقی گر چه در دنیا زندگی می کنند و زیبا هم زندگی می کنند اما 

 مرگ را ناگوار نمی دانند.از این رو 

 معلول   علت
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ای کسانی ناگوار و هولناک است که زندگی را محدود به دنیا می خدا پرستان حقیقی معتقدند که مرگ بر

 بینند یا با کوله باری از گناه با آن مواجه می شوند.

آنان هیچ کاه آرزوی مرگ نمی کنند بلکه از خدا عمر طوالنی می خواهند تا در این دنیا با کار و تالش با 

 هتر بهشت نائل شوند.اندوخته ای کامل تر خدا را مالقات کنند و به درجات ب

 امام حسین )ع(: من مرگ را جز سعادت و زندگی با ظالمان را جز ننگ و خواری نمی بینم.

 شهادت طلبی معلول نهراسیدن از مرگ است

 انکار معاد )دیدگاه دوم منکرین معاد( -2

یستند و می گروهی که وجود دنیای پس از مرگ را انکار می کنند برای حقیقتی جز جسم و تن او قائل ن

 پندارند که پرونده انسان با مرگ برای همیشه بسته می شود.

 جاثیه 24آیه 

 یَظُنُّونَ إِلَّا هُمْ إِنْ  عِلْمٍ مِنْ بِذَلِکَ لَهُمْ وَمَا  الدَّهْرُ إِلَّا یُهْلِکُنَا وَمَا وَنَحْیَا نَمُوتُ الدُّنْیَا حَیَاتُنَا إِلَّا هِیَ مَا وَقَالُوا

 ن معاددیدگاه منکرا 

 .زندگی انسان منحصر در همین دنیاست 

 .عده ای می میرند و عده ای دیگر زنده می شوند 

 .عقیده کافران عاری از علم و منطق است 

 .اساس عقیده کافران، ظن و گمان و خیال است 
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 پیامد انکار معاد

 بی ارزش شدن زندگی دنیایی و گرفتاری به یأس و نا امیدی-1

 

 لت از مرگ)تغافل(فراموشی و غف -2

گروهی نیز می کوشند که راه فراموشی کردن و غفلت از مرگ را در پیش گیرند و خود را به هرکاری سرگرم 

 می سازد تا آینده تلخ را فراموش کنند

آثار آشکار معاد گریبان کسانی را نیز که معاد را قبول دارند می گیرد زیرا این قبول داشتن و ایمان نکته مهم: 

ر قلبی تبدیل نشده است. این افراد به دلیل فرو رفتن در هوس ها)علت( دنیا را معبود و هدف خود قرار و باو

 می دهند و از یاد خدا غافل می شوند  از این رو زندگی و رفتارشان با منکران معاد تفاوتی ندارد

 هم(دوازد 3ارایت من اتخذ الهه هواه افانت تکون علیه و کیالً )درس  آیه ترکیبی

 

 

 

 

 

 به میل و آثارگرایش

معاد منکر در جاودانگی  

 

 شود می ارزش بی روزه چند زندگی

 

 شود می دچار نا امیدی و یاس به

  دهد می دست از را زندگی نشاط و شادابی

 

 شود می دچار روحی های بیماری انواع به

 



ای رو به آشناییپنجره رس سومد   دینی دهم 

22 

 

 

 سوم درسسوالت تستی 

گردد و تعبیر پیامبران و پیروان آنان از مرگ در باب طلوع و غروب به ترتیب به ............... و ............... برمی -1

 ند.ادنیا را به .............. تشبیه کرده «النّاس نیامٌ فاذا ماتوا انِتَبَهَوا»»پیامبران گرامی اسالم )ص( در کالم 

 پلی به سمت آخرت –روح  –جسم  (1

 خوابی کوتاه و گذرا  –روح  –جسم  (2

 خوابی کوتاه و گذرا –جسم  –روح  (3

 پلی به سمت آخرت –جسم  –روح  (4

، «کنددانند که آدمی را از یک هستی به هستی باالتری منتقل میمرگ را پلی می»که از دیدگاه کسانی -2

 مرگ برای چه کسانی ناگوار است؟

 شوند.باری از گناه با آن مواجهه میبا کوله (1

 اند.های الهی غافلاز نشانه (2

 کنند.با ننگ و خواری کنار ظالمان زندگی می (3

 از رحمت الهی مأیوس و ناامیدند. (4

من مرگ را جز سعادت و زندگی با ظالمان را جز ننگ و »فرماید: مطابق فرمایش امام حسین )ع( که می -3

 توان برداشت کرد؟ی معاد را مید دیدگاه الهیون دربارهکدام پیام« بینمخواری نمی

 بست.بیرون آمدن زندگی از بن (1

 ی فعالیت.باال رفتن شور و نشاط و انگیزه (2

 ی خود.ی عالیّهرسیدن شجاعت به مرحله (3

 ناپذیر و خدمت به خلق خدا.همت خستگی (4
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 یرد چرا که ...............گآثار و پیامدهای انکار معاد گریبان ............... را می -4

 ها تبدیل به باور قلبی نشده است.اعتقاد آن –منکرین معاد  (1

 ها تبدیل به باور قلبی نشده است.اعتقاد آن –منکرین معاد و برخی پیروان معاد  (2

 فراوان به یاد مرگ نیستند. –منکرین معاد  (3

 فراوان به یاد مرگ نیستند. –منکرین معاد و برخی پیروان معاد  (4

مرگ پایان زندگی است و هر انسانی پس از مدتی زندگی در »گویند: ای را که میاگر بخواهیم اعتقاد عده -5

 با وحی الهی مستند کنیم، کدام عبارت شریفه بیانگر آن است؟« شوددنیا دفتر عمرش بسته می

 «النّاس نیامٌ فاذا ماتوا انِتَبَهَوا» (1

ِخرََة َلَِيَ } (2 اَر اْلآ ََيَواُن  َوِإنَّ الدَّ َلُموَن{ۚ  اْلآ  َلوآ َكانُوا يَ عآ

 }و ما َلم ِبذِلَک من علٍم ان هم اّلا َيظُناون{ (3

نيا منوُت و ََنيا{} (4  قالوا ما ِهَی اّلا حياتُنا الدا

 شود؟گیر کسانی که معاد را قبول دارند هم، میدرچه صورت پیامدهای انکار معاد، گریبان -6

 رای آخرت بکوشند.به دنیا هیچ توجهی نداشته و فقط ب (1

 در دنیا به ظلم و ستم پرداخته و حق مردم را پایمال کنند. (2

 اعمال و دستورات خدا را به نیت رضای او انجام ندهند. (3

 ها به باور قلبی تبدیل نشده باشد.این قبول داشتن معاد برای آن (4
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و پیروان ایشان در کدام زمان به  اندامام حسین )ع( انتقال از دنیا به آخرت را به چه چیزی تعبیر کرده -7

 روند؟استقبال شهادت می

 ی مرگ باشند.باری از خیر و نیکی آمادهگاه با کولهآن –انتقال از زندان به قصر  (1

 آن هنگام که حیات این دنیا چیزی جز ننگ و ذلت نباشد. –انتقال از زندان به قصر  (2

 یاچیزی جز ننگ و ذلت نباشد.آن هنگام که حیات این دن –انتقال از آتش به دریا  (3

 ی مرگ باشند.باری از خیر و نیکی آمادهگاه که با کولهآن –انتقال از آتش به دریا  (4

هر و ما ََلم بذلٍک من علم{ ی }ی شریفهباتوجه به آیه -8 کدام دیدگاه در منوت و َنيا و ما يهلکنا اّلا الدا

 گردد؟باب معاد، برداشت می

 ابی کوتاه و گذراست و زندگی حقیقی در انتظار ما است.زندگی دنیوی همچون خو (1

 شود.اش آغاز میشود و حیات اخرویهر انسانی پس از مدتی زندگی در دنیا، دفتر عمرش بسته می (2

کند و نگاهش را به دنیای ارزش میی دنیا را برایش بیگرایش به جاودانگی انسان، این زندگی چند روزه (3

 کند.دیگر معطوف می

اش برای همیشه بسته ن حقیقتی جز جسم و تن ندارد و با فرارسیدن مرگ و نابودی جسم، پروندهانسا (4

 شود.می

 ، است؟«النّاس نیامٌ فاذا ماتوا انِتَبَهَوا »یک از پیامدهای اعتقاد به دیدگاه کدام -9

 د.یابشود و حیاتش پایان میهر انسانی پس از مدتی زندگی در دنیا، دفتر عمرش بسته می (1

 گیرد.شود و از دیگران کناره میارزش میزندگی دنیایی برایش بی (2

 سپارد.کند، اما به آن دل نمیکند و زیبا هم زندگی میدر دنیا زندگی می (3

 کند.رود و دنیا را رها میهمیشه به استقبال شهادت می (4
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 دهند؟آن از خود نشان میاند، چه واکنشی در برابر که راه غفلت از مرگ را پیش گرفتهکسانی -10

 سازند.شان، خود را به هر کار درست و نادرستی سرگرم میی تلخبرای فراموش کردن آینده (1

 کند.تر میروز آنان را مأیوسگذارند که روزبههایی میقدم در راه (2

 شوند تا میل به جاودانگی را فراموش کنند.به هرکاری سرگرم می (3

 را واهمه و وحشتی از آن ندارند.اندیشند، زیی مرگ میدرباره (4

 ی شریفه ارائه خواهیم کرد؟پاسخ خود را با کدام آیه« ویژگی زندگی دنیا چیست؟»اگر از ما بپرسند:  -11

 }من آمن باهلل و الیوم األخر و عمل صالحاً فال خوف علیهم{ (1

 }و قالوا ما هی الّا حیاتنا الدّنیا نموت و نحیا{ (2

ََياةُ } (3 ِذِه اْلآ ن آَيا ِإّلَّ ََلآٌو َوَلِعبٌ َوَما هََٰ  { الدُّ

َيَ َواُن إِ } (4 ِخرََة َلََِي اْلآ اَر اْلآ َلُمونَ  ۚ  نَّ الدَّ  {َلوآ َكانُوا يَ عآ

ی }و قالوا ما هی الّا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا..............{از زبان ............... است و آنان معتقدند ی شریفهآیه -12

 گویند.کند، البته این سخن را از روی علم نمی... نابود میما را فقط .............

 نا امیدی  –کافران  (1

 ناامیدی  -مشرکان  (2

 گذشت روزگار. –مشرکان  (3

 گذشت روزگار –کافران  (4
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ای در زندگی آنان نهراسیدن از مرگ و آمادگی برای فداکاری در میان پیروان پیامبران الهی، چه ثمره -13

 دارد؟

 گردد.شود و فداکاری در راه خدا ضروری میدنیا چیزی جز ننگ و ذلت نمیحیات در این  (1

 شوند.ها میروند و فدای انسانکنند و به همین دلیل به استقبال شهادت میآنان آرزوی مرگ می (2

 شود تا همیشه در آرزوی مرگ باشند.بینند و همین عامل سبب میباری از گناه میزندگی را کوله (3

 ی عالی برسند.مظلومان و از خودگذشتگی برای آنان آسان شود و در شجاعت به مرحلهدفاع از حق و  (4

ی }مَن آمن باهلل وَ الیوم اآلخر و عَمل صالحاً فال خوفٌ علیهم و ال هُم یَحزًنون{ بازتاب قرارگرفتن در زمره -14

 چیست؟

-نیک و خدمت به خلق خدا می ناپذیر در انجام کارهایاین افراد، با انرژی فوق العاده و همت خستگی (1

 کوشند.

 روند.رسند و به استقبال شهادت میی شجاعت میی عالیههایی قطعاً به مرحلهچنین انسان (2

 از خداوند طلب عمر کوتاهی دارند تا هرچه زودتر به بهشت و لقا و دیدار او برسند. (3

 کنند.سازند تا زندگی دنیای فانی را فراموش خود را به هر کاری سرگرم می (4

ی ی مبارکهبی ارزش شدن زندگی چند روزه از پیامدهای دیدگاه کسانی است که .............. و در آیه -15

 دانند.}وقالوا ما هی الّا حیاتنا الدّنیا نموت و نحیا...{منکران معاد علت نابودی و هالکت را ............... می

 گذشت روزگار. –دانند نمی اند و مرگ را ناگواربه زندگی دنیا دل نسپرده (1

 غفلت از آخرت. –دانند اند و مرگ را ناگوار نمیبه زندگی دنیا دل نسپرده (2

 گذشت روزگار. –برای انسان حقیقتی جز جسم قائل نیستند  (3

 غفلت از آخرت. –برای انسان حقیقتی جز جسم قائل نیستند  (4
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 «درس چهارم : آینده روشن»

 الزم است. دفع خطر احتمالی قانون عقلی 

 ترین خبرهاست چگونه باید با آن برخورد کنیم؟اگر باخبری مواجه شویم که از قطعی

 خبری دربارة زندگی جاودانی ما......

اند اند. آنان با قطعیت کامل از وقوع معاد خبر دادهترین و راستگوترین مردمان در طول تاریخ بودهپیامبران عاقل

 اند.زار دادهو نسبت به آن هشدار و ان

اند. اند و آن را الزمۀ ایمان به خدا دانستههمۀ پیامبران الهی پس از ایمان به خدا، ایمان به آخرت را مطرح کرده

 )پس معاد الزمۀ ایمان به خدا( 

 دوازدهم( 9نکته ترکیبی: توحید و معاد معیارهای اول و دوم از معیارهای تمدن اسالمی است. )درس 

 ه اندازة معاد سخن گفته نشده است.م نیز بعد از یکتاپرستی دربارة هیچ موضوعی بدر قرآن کری

 تأکید فراوان قرآن کریم مبنی بر وجود معاد:

 نساء 87آیه 

اصدق من اهلل حدیثاً

صادق القول بودن خداوند
 

  
الریب فیه و من

 
 
لَیجمعنّکم الی یوم القیامه

خبر وقوع رستاخیز و معاد
↓

معیار دوم

 
اهلل ال اله الّا هو

توحید
↓

معیار اوّل
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 ترین اعتقاد دینی است.توحید اصلی -

 حرف الم و نون مشدّد بیانگر تاکید وقوع حتمی و انکارناپذیر معاد است. -

( است . )درس ال اله الّا اهلل پایه و اساس بنای اسالم مرکب از یک نه )تبّری( و یک آری )تولّی نکته ترکیبی 

 دهم( 9

 یازدهم(  8حدیث سلسلۀ الذهب از امام رضا )ع( ..... )درس 

 قرآن کریم تنها به خبر دادن از آخرت قناعت نکرده بلکه بارها با دلیل و برهان آن را ثابت کرده است.
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 بر مبنی کریم قرآن استدالل

 جسمانی معاد وجود

 :انسان نخستین پیدایش به اشاره-1   

 را خود نخستین آفرینش که حالی در زد مثلی ما برای و: آیه

 را پوسیده استخوانهای این که کیست: گفت.بود کرده فراموش

 نخستین برای را ها آن که خدایی همان بگو کند؟ زنده دوباره

 درس قیامت دوم )مرحله.تداناس خلقتی هر به او و آفرید بار

 دهم(6

  مردگان شدن زنده های نمونه به اشاره-2   

 اسرائیل بنی پیامبران از )ع( نبی عزیر داستان

 تری محسوس صورت به را خود قدرت  آیه این در خداوند

 .است داده نشان

 :فرماید می نیز قیامت سوره4و3 آیات

 بلکه آوریم، می در اول حالت به را ها آن های استخوان تنها نه

 می خلق مجددا بوده، که گونه همان نیز را ها آن سرانگشتان

 خدا( )قدرت کنیم

 :طبیعت در زندگی و مرگ نظام به اشاره-3   

 ابر آن سپس. برانگیزد را ابر تا فرستد می را بادها که خداست

 وسیله بدان را مرده زمین آن و برانیم مرده سرزمین سوی به را

 چنین نیز قیامت شدن زنده. شیدیمبخ زندگی مرگش از پس

 .است

 اثبات-1

 معاد امکان
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استدالل قرآن کریم مبنی بر 

 وجود معاد جسمانی
 اثبات -2

 معاد ضرورت

 

در پرتو حکمت 

 الهی

 الهی افعال بودن حکیمانه

 جاودانگی و بقا به گرایش

 طلبی نهایت بی

 های سرمایه و ها استعداد وجود

 انسان در مختلف

 و عبثا خلقناکم انما بتمافحس

 ترجعون ال الینا انکم

 عبث و باطل حق،

 عدل پرتو در

 الهی

 پاداش و جزا نظام

 جزای و پاداش گنجانش دنیا

 ندارد را اعمال

 عملوا و آمنوا الذین نجعل ام

 االرض فی کالمفسدین الصالحات

 کالفجار المتقین نجعل ام
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 سواالت تستی درس چهارم

...{. چه دلیلی را برای نبودن هیچ شکی در  یَوْمِ الْقِیامَۀِ لَیَجْمَعَنَّکُمْ إِلىاللَّهُ ال إِلهَ إاِلَّ هُوَ آیۀ شریفۀ .} -1

 مورد قیامت بیان نموده است؟

 {.وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِیَ الْحَیَوَانُ.}( 1

 {.فَوَیْلٌ لِلَّذِینَ کَفَرُوا مِنَ النَّارِ( .}2

 {.وَ مَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدیثاً( .}3

 {.فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاکُمْ عَبَثاًأَ ( .}4

رسیدن هر کس به آنچه استحقاقش را دارد نشان از عدل الهی دارد و آیۀ شریفۀ ............... مبیّن این  -2

 مطلب است.

 {.یوم القیامۀ اهلل ال إله إلّا هو لیجمعنّکم إلى( .}1

 الصّالحات کالمفسدین فی األرض{.ذین آمنوا و عملوا .}ام نجعل الّ( 2

 ( .}أفحسبتم انّما خلقناکم عبثاً و انّکم إلینا الترجعون{.3

 {.و الیوم اآلخر و عمل صالحاً فال خوفُ علیهم و ال هم یحزنون اللَّه( .}من آمن ب4
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ت کیست که در حالی که آفرینش نخستین خود را فراموش کرده بود، گفو برای ما مثلی زد، "آیۀ شریفۀ  -3

 ، بیانگر کدام دلیل قرآنی بر وجود معاد است؟"های پوسیده را دوباره زنده کند؟این استخوان

 ( امکان معاد1

 ( ضرورت معاد بر اساس حکمت الهی2

 ( زنده شدن مردگان3

 ( ضرورت معاد بر اساس عدل الهی4

دهد که معاد ن میۀ .............. نشاوجود گرایش به بقا و جاودانگی نشان از حکمت الهی دارد و آیۀ شریف -4

 الزمۀ حکمت الهی است.

 للَّه و الیوم اآلخر و عمل صالحاً فال خوفٌ علیهم و ال هم یحزنون{.( .}من آمن با1

 ( .}ام نجعل الّذین آمنوا و عملوا الصّالحات کالمفسدین فی األرض{.2

 یب فیه و من أصدق من اللّه حدیثاً{.إلّا هو لیجمعنّکم إلی یوم القیامۀ الر( .}اللّه ال إله 3

 ( .}أفحسبتم انّما خلقناکم عبثاً و انّکم إلینا الترجعون{.4

نابرابری مجازات جنایتکارانی چون صدام و حامیانش در "و  "های مختلفبرخورداری انسان از سرمایه" -5

معاد، به عنوان الزمۀ .............. و .............. به ترتیب بر ..............  "برابر معلول و شیمیایی کردن هزاران جانباز

 داللت دارد.

 عدل –حکمت  –( امکان 2    عدل –حکمت  –( ضرورت 1

 حکمت – عدل – امکان( 4    حکمت –عدل  –( ضرورت 3
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ند با شود و در کدام آیۀ شریفه خداوچگونه محقق می "انسداد راه هرگونه ایرادی بر نظام عادالنۀ خداوند" -6

 نماید؟استفهام انکاری بر ضرورت عدالت تأکید می

 .}ام نجعل الّذین آمنوا و عملوا الصّالحات کالمفسدین فی األرض{. -( وجود جهان دیگر 1

 .}افحسبتم انّما خلقناکم عبثا و انّکم إلینا الترجعون{. -( برپایی رستاخیز عظیم 2

 .}ام نجعل المتّقین کالفجّار{. -ت ( مجازات افراد اهل جنایت و خیانت قبل از مو3

 .}ال ریب فیه{. -( پرداخت پاداش در خور و شایسته به خادمین به خلق 4

ها در درون دلیل آفریدن این همه استعدادها و سرمایه"کدام آیۀ شریفه پاسخگوی این سؤال است که  -7

 چه بوده است؟ "ما

 الترجعون{. ( .}أفحسبتم انّما خلقناکم عبثاً و انّکم إلینا1

 ام نجعل الّذین آمنوا و عملوا الصّالحات کالمفسدین فی األرض{.( .}2

 ( .}الریب فیه و من أصدق من اللّه حدیثاً{.3

 ( .}اللّه ال إله هو لیجمعنّکم إلی یوم القیامۀ{.4
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-ها میسرلوحۀ دعوت پیامبران الهی کدام اصول دین است و پیام کدام عبارت شریفه ناظر بر دومین آن -8

 باشد؟

 ه الّا هو{..}اللّه ال ال -به آخریت ایمان  –( توحید 1

 الّذین آمنوا و عملوا الصّالحات{..}ام نجعل  -معاد  –( توحید 2

 .}لیجمعنّکم الی یوم القیامۀ{. -معاد  –( یکتاپرستی 3

 .}و من اصدق من اللّه حدیثا{. -ایمان به آخرت  –( یکتاپرستی 4

پردازد شمارد، به کدام یک از دالیل اثبات معاد میهای قرآن معاد را امری بعید نمیستداللدر جایی که ا -9

 شود؟تری از کدام صفت خداوند نشان داده میو در داستان عُزیر نبی )ع(، نمود محسوس

 حکمت –( امکان 2  قدرت –( ضرورت 1

 قدرت –( امکان 4  حکمت –( ضرورت 3

فرستد تا ابر را برانگیزاند، سپس آن ابر را به سوی سرزمینی مرده ادها را میخداست که ب"آیۀ شریفۀ  -10

 مؤید کدام موضوع است؟ "برانیم...

 ( ضرورت آفرینش مجدد جسم برای پیوستن به روح در برزخ1

 تواند بار دیگر او را زنده گرداند.کند، میگونه که انسان را در آغاز خلق می( خداوند همان2

 ای از رستاخیز عظیم الهی است.دن بهار، رستاخیز طبیعت است که نمونه( فرا رسی3

 شود.( زنده شدن موجودات در برزخ، مانند زمین است که در بهار زنده می4
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اینکه خداوند وعده داده است که هرکس را به آنچه استحقاق دارد برساند و حقّ کسی را ضایع نکند با  -11

 باط مفهومی دارد؟پیام کدام آیه شریفه ارت

 اله الّا هو لیجمعنّکم الی یوم القیامۀ الریب فیه و من اصدق من اللّه حدیثاً{. ( .}اللّه ال1

 ( .}ام نجعل الّذین امنوا و عملوا الصّالحات کالمفسدین فی األرض{.2

 ( .}افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انّکم الینا الترجعون{.3

 قال ربّ ارجعون لعلی اعمل صالحاً{. ( .}حتی اذا جاء احدهم الموت4

 آیۀ شریۀ .}ام نجعل الّذین ءامنوا و عملوا الصّالحات کالمفسدین فی األرض{. بیانگر چه مفهومی است؟ -12

 ( دفع خطر احتمالی الزم است.1

 ( رخ ندادن معاد امری ناروا است.2

 ( رخ دادن معاد الزمۀ حکمت الهی است.3

 ن و شدنی است.( رخ دادن معاد امری ممک4

 اینکه خداوند وعده داده است هرکس را به آنچه استحقاق دارد برساند، بیانگر چیست؟ -13

 ( معاد الزمۀ حکمت الهی1

 ( اشاره به نظم مرگ و زندگی برای اثبات امکان معاد جسمانی2

 ( معاد الزمۀ عدل الهی3

 انی( اشاره به پیدایش نخستین انسان برای اثبات امکان معاد جسم4
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دهد که تری از ................ خدا را نشان میبا عنایت به داستان عزیز نبی )ص( قرآن کریم نمود محسوس -14

 اند.به ............... خداوند، مردگانی زنده شده

 تدبیر –( حکمت 2  علم –( قدرت 1

 قدرت –( حکمت 4  اراده –( قدرت 3

صادقالقولش ؛ خبر معاد ................ و مخبِر "دفع خطر احتمالی الزم است" بر مبنای قاعدة ................ -15

 باشد.................. می

 پیامبر اکرم )ص( –احتمالی  –( عقلی 1

 خداوند رحمان –قطعی  –( عقلی 2

 پیامبر اکرم )ص( –احتمالی  –( قرآنی 3

رحمانخداوند  –قطعی  –( قرآنی 4
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 «ابدیدرس پنجم : منزلگاه »

 عالم برزخ

 برزخ در لغت به معنای فاصله و حایل میان دو چیز است.

عالم برزخ میان زندگی دنیایی و حیات اخروی قرار گرفته است و آدمیان پس از مرگ وارد آن می شوند و تا 

 قیامت در آن جا می مانند. 

 برزخ بهشت برزخی و جهنّم برزخی دارد.

 برزخ 100و  99آیات 

 ورائهم من وَ قائلها هو کلمۀ انّها کالّ ترکت فیما لحاًاص اعمل لّىاحدهم الموت قال ربّ ارجعون لع حتّی اذا جاء

 یبعثون یوم الى برزخ

 ←گناهکاران پس از مرگ از خداوند درخواست بازگشت به دنیا می کنند  -

 ←گناهکاران از اعمال نیکوی ترک شده آگاهند و پس از مرگ درخواست جبران دارند  -

 ←است گناهکاران با قاطعیت مردود اعالم می شود درخو -

 ←برزخ، عالم بین دنیا و آخرت است  -

در مرحلۀ دوم قیامت « زنده شدن انسان ها»یکی از ویژگی های قیامت و به « یوم یبعثون» نکته ترکیبی:

 دهم( 6اشاره دارد. )درس 

الناس »نگونه که پیامبر )ص( فرمودندبرزخ و جهان پس از مرگ دوران شعور و آگاهی است هما نکته ترکیبی:

 دهم(  3)درس « نیام اذا ماتوا النتبهوا

  



منزلگاه ابدی  رس پنجمد    دینی دهم 

38 

 

 

 

 

 

 

  

 

عالم ویژگیهای

 برزخ

 

 (جدا شدن روح از بدن و حیات برزخی1

فرشتگان حقیقت وجود انسان را که همان روح است به طور تمام و کمال دریافت  توّفی =

 می کنند که به این دریافت کامل توّفی می گویند. 

پس از مرگ فعالیت های بدن و جسم متوقف شده ولی فعالیت های آگاهانه روح برقرار 

 است و به فعالیتش ادامه می دهد.

 هی(برخورداری از شعور و آگا2

 الف( گفتگوی انسان با فرشتگان یا خطاب با خدا 

 قال ربّ ارجعون

 ب( مشاهدۀ اعمال دنیوی )تجسم اعمال(

انسان پس از مرگ اموری را درک و مشاهده می کند که درک آن ها در دنیا ممکن نبود. 

 مثالً اعمالی را که در دنیا انجام داده است، مشاهده می کند. 

 م برزخ و دنیا(وجود ارتباط میان عال3

ارتباط انسان در عالم برزخ با دنیا، پس از مرگ نیز  الف( بسته نشدن پروندۀ اعمال:

هم چنان برقرار است، بدین معنا که پرونده برخی اعمال انسان با مرگ بسته نمی شود 

 و پیوسته بر آن افزوده می گردد. )ینئوا االنسان یومئذ بما قدّم و اخّر(

اعمال خیری که بازماندگان برای درگذشتگان  رات بازماندگان:ب( دریافت پاداش خی

انجام می دهند در وضعیت آنان در عالم برزخ مؤثر است. مانند طلب مغفرت، انفاق و 

 دعای خیر.
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آثار ماتأخر، آثار عمل بعد از مرگ انسان است. مثالً آثار یک عمل خیر تا زمانی که انجام دهندة آن در  توجّه:

 قید حیات است ماتقدّم و پس از مرگش ماتأخّر است. 

 مئذ بما قدّم و أخّرینبئوا االنسان یو

 انسان به آثار اعمالش پس از مرگ آگاه می شود -

 ظرف تحقق آگاهی از همۀ اعمال، قیامت است -

 میان عالم برزخ و دنیا ارتباط وجود دارد و پروندة اعمال انسان پس از مرگ بسته نمی شود -

 برزخ در کالم پیشوایان:

 ر کفّارسخن با کشته شدگان لشک ←جنگ بدر  ←(رسول خدا )ص( 1

آن چه پروردگارمان به ما وعده داده بود حق یافتیم آیا شما نیز آن چه پروردگارتان وعده داده بود حق »

 «یافتید؟

قسم به کسی که جانم در دست اوست، ایشان به این کالم از شما شنواترند و فقط »خطاب به یاران فرمودند: 

 «نمی توانند پاسخ دهند.

 و وجود شعور و آگاهی پس از مرگ است. )ویژگی دوم برزخ(حدیث بیانگر حیات برزخی -

 خطاب با مردگان در قبرستان  پس از جنگ صفیّن (حضرت علی )ع( 2

ای آرمیدگان در خاک ای اهل غربت و تنهایی، ای فرورفتگان در وحشت، شما در رفتن بر ما پیشی گرفتید »

ا خانه هایی که از خود به جا گذاشتید پس از شما در و ما از پی شما می آییم و به شما ملحق می شویم، امّ

 آن مسکن گزیدند، همسرانتان ازدواج کردند و اموالتان میان وارثان تقسیم شد. این ها خبرهایی بود که ما 
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اگر به آنان اجازة سخن »داشتیم، شما چه خبری برای ما دارید؟ سپس حضرت به یاران نگاه کرد و فرمود: 

 «شد خبر می دادند و می گفتند، یقیناً بهترین توشه برای ابدیّت تقوا است.گفتن داده می 

 حدیث بیانگر حیات برزخی و وجود شعور و آگاهی پس از مرگ است. )ویژگی دوم برزخ( -

 آیا مؤمن به دیدار خانوادة خویش می آید.دربارة وضع مؤمنان پس از مرگ  (امام کاظم )ع( 3

دار فضیلت هایش. برخی از آنان هر روز و برخی هر سه روز و کم ترین آنان هر آری، برحسب مق»فرمودند: 

 «جمعه

 حدیث بیانگر وجود ارتباط میان عالم برزخ و دنیاست. )ویژگی سوم برزخ( -

 مواجههّ انسان پس از مرگ با اعمال دنیایی (امام صادق )ع( 4

هر می شود و به او می گوید: ما در دنیا سه چیز هنگامی که مرده ای را در قبر می گذارند، شخصی بر او ظا»

بودیم، رزق تو که با پایان یافتن مهلت زندگی ات در دنیا قطع شد و خانواده ات که تو را رها کردند و بازگشتند 

و من که عمل تو هستم و با تو می مانم. آگاه باش که من در میان این سه نزد تو از همه بی ارزش تر و سبک 

 «تر بودم.

حدیث بیانگر تجسم اعمال و توانایی درک حقایق پس از مرگ بر اثر برخورداری از شعور و آگاهی است. 

 )ویژگی دوم برزخ (
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 سواالت تستی درس پنجم

نا به چه مع "ماتأخر"{. ناظر بر کدام عالم است و آثار یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ یَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ آیۀ شریفۀ .} -1

 است؟

 با اینکه فرد از دنیا رفته، پروندة عملش همچنان گشوده است. –( برزخ 1

 با اینکه فرد از دنیا رفته، پروندة عملش همچنان گشوده است. –( قیامت 2

 این اعمال دو آثار دنیایی آن، پیش از مرگ در پروندة اعمال فرد ثبت شده است. –( برزخ 3

 یایی آن، پیش از مرگ در پروندة اعمال فرد ثبت شده است.این اعمال و آثار دن –( قیامت 4

ای بر وجود عالم سخن گفتن رسول اکرم )ص( بعد از جنگ ................ با کشته شدگان این جنگ، نشانه -2

 ................ است و اینکه در این عالم ................. وجود دارد.

 تمنیات مادی –قیامت  –( احد 1

 تمنیات مادی –برزخ  –د ( اح2

 شعور –برزخ  –( بدر 3

 شعور –قیامت  –( بدر 4

 به چه معنا است؟ "توفی"های دینی، بر اساس آموزه -3

 ( دریافت تمام و کمال روح و جسم1

 ( مرگ و زندگی دوباره2

 ( دریافت تمام و کمال روح3

 ( مرگ و انتقال روح به آخرت4
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-........ به منزلگاه بعد از دنیا، با تقاضای .}لعلّی اعمل صالحاً فیما ترکت{. مالزم میآنجا که انتقال ......... -4

 گوی آنان .................. و جواب درخور در قبال درخواستشان ................. است.شود، پاسخ

 .}کلّا انّها کلمۀ هو قائلها{. -خداوند  –ها ( همۀ انسان1

 .}و من ورائهم برزخ{. -گان فرشت –ها ( همۀ انسان2

 و من ورائهم برزخ{. .} -فرشتگان  –( انسان گناهکار 3

 .}کلّا انّها کلمۀ هو قائلها{. -خداوند  –( انسان گناهکار 4

با توجه به آیۀ شریفۀ .}ینبّؤا اإلنسان یومئذٍ بما قدّم و اخّر{. ظرف زمان و موضوع آیه به ترتیب در کدام  -5

 خورد؟گزینه به چشم می

 باز بودن پرونده در برزخ –( قیامت 1

 آگاهی از تمام اعمال در برزخ –( آخرت 2

 باز بودن پرونده در برزخ –( برزخ 3

 آگاهی از تمام اعمال در قیامت –( دوزخ 4

-......... آن میشود که نشانۀ ........روح که ................. انسان است توسط ................. تمام و کمال دریافت می -6

 باشد.

 تغییرناپذیری –فرشتۀ مرگ  –( حقیقت وجود 1

 بقا و جاودانگی –فرشتگان  –( حقیقت وجود 2

 بقا و جاودانگی –فرشتگان  –( من ثابت 3

 تغییرناپذیری –فرشتۀ مرگ  –( من ثابت 4
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 ه نمایان است؟در عالم برزخ برای آدمی، در کدام گزین "شعور و آگاهی"های وجود نشانه -7

 وجود ارتباط میان عالم برزخ و دنیا –تگوی فرشتگان با انسان گف( 1

 شدگان جنگ بدرسخن گفتن پیامبر )ص( با کشته –( گفتگوی فرشتگان با انسان 2

 شدگان جنگ بدرسخن گفتن پیامبر )ص( با کشته -( ارتباط متوفّی در عالم برزخ با خانوادة خویش3

 وجود ارتباط میان عالم برزخ و دنیا –عالم برزخ با خانوادة خودش  ( ارتباط متوفّی در4

زند و ظرف زمان های برزخیان، ................. دیدارشان با خانوادة خویش را رقم میتأثیر مقدار فضیلت -8

 ................. است. "یومئذٍ"عبارت شریفۀ 

 برزخ –( کمّیت 2  قیامت –( کمّیت 1

 برزخ –( کیفیت 4  امتقی –( کیفیت 3

 کند؟را ثابت می "وجود ارتباط میان عالم برزخ و دنیا"کدام آیۀ شریفه  -9

 ( .}أفحسبتم انّما خلقناکم عبثاً و انّکم إلینا الترجعون{.1

 ( .}ینبّؤا اإلنسان یومئذٍ بما قدّم و اخّر{.2

 {.حتّی إذا جاء أحدهم الموت قال ربّ ارجعون لعلّی اعمل صالحاً.}( 3

 ( .}من کان یرید ثواب الدّنیا فعند اللّه ثواب الدّنیا و اآلخرة{.4

 اند، چیست؟استضعاف در زمین را آوردهپاسخ فرشتگان به کسانی که در برزخ بهانۀ  -10

 ( سالم بر شما، وارد بهشت شوید به خاطر اینکه مستضعف بودید.1

 گوید.( هرگز! این سخنی است که او می2

 دا وسیع نبود که مهاجرت کنید؟( مگر زمین خ3

 ( پیش روی شما برزخ است تا روزی که برانگیخته شوید.4
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 پاسخ قطعی خداوند به کسانی که در برزخ تقاضای بازگشت به دنیا را دارند، چیست؟ -11

 ( .}ینبّؤا االنسان یومئذٍ بما قدّم و أخّر{.1

 ( .}یوم ترجف األرض و الجبال{.2

 لی افواههم{.( .}الیوم نختم ع3

 ( .}کلّا انّها کلمۀ هو قائلها{.4

وجود شعور و آگاهی ................. حیات روح در عالم برزخ است که گفتگوی فرشتگان با انسان خود  -12

 ................. شعور و آگاهی است.

 علت –( علت 2  نشانه –( علت 1

 علت –( معلول 4 نشانه –( معلول 3

ام قسمت از آیۀ شریفۀ .}حتّی اذا جاء احدهم الموت قال ربّ ارجعوون لعلّی اعمل صالحاً از دقت در کد -13

یُبْعَثُون{. عدم امکان جبران گذشته پس از فیما ترکت کلّا انّها کلمۀ هُوَ قائِلُها و مِن وَرائِهِم برزخٌ إلی یومِ 

 گردد؟مرگ، مستفاد می

 کت{.( .}ربّ ارجعون لعلّی اعمل صالحاً فیما تر1

 ( .}و من ورائهم إلی یوم یبعثون{.2

 ( .}حتّی اذا جاء احدهم الموت{.3

 کلّا انّها کلمۀ هو قائلها{.( .}4

ارتباط "و  "برچیده شدن بساط اختیار و عمل آدمی"پیام مستنبط از کدام عبارت شریفه به ترتیب به  -14

 نماید؟اشاره می "انسان در عالم برزخ با دنیا، پس از مرگ

 .}ینبّؤا االنسان یومئذٍ بما قدّم و اخّر{. -.}کلّا انّها کلمۀ هو قائلها و من ورائهم برزخ...{. ( 1

 و من ورائهم برزخ الی یوم یبعثون{..} -( .}کلّا انّها کلمۀ هو قائلها و من ورائهم برزخ...{. 2

 بما قدّم و اخّر{. .}ینبّؤا االنسان یومئذٍ -(.}حتّی اذا جاء احدهم الموت قال ربّ ارجعون{. 3

 .}و من ورائهم برزخ الی یوم یبعثون{. -( .}حتّی اذا جاء احدهم الموت قال ربّ ارجعون{. 4
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-از خانواده خویش منوط به مقدار فضایلشان می مطابق فرمایش امام کاظم )ع( میزان مالقات ................ -15

 م برزخ است.باشد که این امر حاکی از ................ در عال

 فزونی شعور و آگاهی –ها ( همۀ انسان1

 ها علم به تقدیم و تأخیر اعمال( همۀ انسان2

 علم به تقدیم و تأخیر اعمال –( مؤمنان 3

شعور و آگاهیفزونی  –( مؤمنان 4
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 «درس ششم : واقعه بزرگ»

 توجه :

آیات با این مراحل امری بسیاری  در این درس حفظ کردن مراحل برپایی قیامت به ترتیب و تطبیق حوادث و

 ضروری است و بر هر فرد کنکوری واجب عینی می باشد.

روزی که هر مادر شیردهی، طفل شیرخوار خود را فراموش می کند، از هیبت آن سوره حج :  2و  1آیات 

 روز همچون افراد مست به نظر می رسند در حالی که مست نیستند ولیکن عذاب خدا سخت است.

 انگر شرایط سخت قیامت و عظمت و هیبت آن روز موعود است. آیه بی -

  

 مرحله اوّل قیامت

 شنیده شدن صدایی مهیب )نفخ صور اوّل(( 1

صدایی مهیب و سهمگین آسمان ها و زمین را فرا می گیرد و این 

هانی رخ می دهد. )علّت( که همه را غافلگیر می کند. اتفاق چنان ناگ

 )معلول(

 مرگ اهل آسمان ها و زمین( 2

همۀ اهل آسمان ها و زمین جز آن ها که خداوند خواسته است 

)پیامبران و امامان و بعضی از معلم دینی ها( می میرند و بساط 

 حیات انسان )نه خلقت( و دیگر موجودات برچیده می شوند. 

 یر در ساختار زمین و آسمانتغی( 3

تحولّی عظیم در آسمان ها و زمین رخ می دهد. این تغییرات چنان 

گسترده و عمیق است که آسمان ها و زمین به آسمان و زمینی دیگر 

 .تبدیل می شوند
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 مربوط به مرحلۀ اول و تغییر در ساختار زمین و آسمان آیات قرآن کریم 

 خورشید در هم می پیچد و بی نور و تاریک می شود.

 آن هم ستاره ای که در آسمان می درخشید، همه به یکباره تیره می شوند.

 در آید و خرد می شود.  زمین به شدت به لرزه

کوه ها در هم کوبیده شده و متالشی می شوند و همچون ذرات گرد و غبار در هوا پراکنده می گردند. دریاها 

 با آن همه وسعت و عظمت به هم متصل می شوند و از درون آن ها آتش زبانه می کشد.



واقعه بزرگ  رس ششمد    دینی دهم 

48 

 

 

  

 لنامه اعما

4

 قیامت دوممرحله 

 زنده شدن همه انسان ها( 1

این صدا همۀ  بار دیگر بانگ سهمناکی در عالم می پیچد )نفخ صور دوم( و حیات مجدد انسان ها آغاز می شود. با

به دنبال راه فراری  گاه خداوند حاضر می گردند. این هنگام انسان های گناهکارمردگان دوباره زنده می شوند و در پیش

 می گردند. دل های آنان سخت هراسان و چشم هایشان از ترس به زیر افکنده است.

 کنار رفتن پرده از حقایق عالم( 2

شکار می شود و آقایق عالم در آن روز با تابیدن نور حقیقت از جانب خدا )علت( پرده ها کنار می رود و اسرار و ح

 (د. )معلولواقعیت همه چیز از جمله اعمال و رفتار و نیات انسان ها و نیز حوادث تلخ و شیرین آشکار می شو

 برپا شدن دادگاه عدل الهی( 3

ازوی عدل پروردگار ات انسان ها در تربا آماده شدن صحنۀ قیامت رسیدگی به اعمال آغاز می شود و اعمال، افکار و نی

 د.سنجیده می شود و اگر عملی حتی به اندازۀ ذرّه ای ناچیز باشد، به حساب آن نیز رسیدگی خواهد ش

ن چیزی است که خدا به اعمال پیامبران و امامان معیار و میزان سنجش اعمال قرار می گیرد )معلول( زیرا اعمال آنان عی

رزش افزودن تری لّت( از این رو هر چه عمل انسان ها به راه و روش آنها نزدیکتر باشد، اآن دستور داده است. )ع  ( حضور شاهدان و گواهان4

ادت می دهند. ها در پیشگاه خداوند شهبراساس آیات و روایات، در قیامت شاهدان و گواهانی بر اعمال و رفتار انسان 

 برخی از این شاهدان عبارت اند از: 

اهدان دادگاه عدل شهمان گونه که در دنیا ناظر و شاهد اعمال انسان ها بوده اند در روز قیامت نیز پیامبران و امامان: 

 ن قیامت اند. اند بهترین گواها الهی اند. چون ظاهر و باطن اعمال انسان را در دنیا دیده اند و از هر خطایی مصون

ا ثبت و ضبط فرشتگان در طول زندگی انسان ها همواره مراقب آن ها بوده اند و تمامی اعمال آن ها ر فرشتگان الهی:

 می کنند.

 و انّ علیکم لحافظین کراماً کاتبین یعلمون ماتفعلون

ی خورند تا مران در روز قیامت سوگند دروغ اعضای بدن انسان در قیامت شهادت می دهند. بدکا اعضای بدن انسان:

جوارح آنها به اذن  شاید خود را از مهلکه نجات دهند. در این حال خداوند در دهان آنان مهر خاموشی می زند و اعضا و

 .خداوند شروع به سخن گفتن می کنند و علیه صاحب خود شهادت می دهند

  الذی انطق کلّ شیءِو قالو الجلوهم لم شهدتم علینا قالوا انطقنا اهلل

میز می آبدکاران از مشاهدۀ گواهی اعضای خویش به شگفت می آیند و خطاب به اعضای بدن خود با لحنی سرزنش 

 .گویند که چرا علیه ما شهادت می دهید

 دادن نامه اعمال( 5 

 .نامه نیکوکاران را به دست راست و نامه عمل بدکاران را به دست چپ آن ها می دهند

 
 
 
 

شت و زکارهای خوب با صورت های بسیار زیبا و لذت بخش تجسم می یابند و کارهای بد با صورت های بسیار 

 . وحشت زا و آزار دهنده مجسّم می شوند

 لمات و الفاظ، تصویر و تصوردنیا = گزارش، خواندنی، ک

 آخرت = عین و تجسم اعمال، یافتنی، دیدنی، حقیقت اعمال
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 سواالت تستی درس ششم

 ، مربوط به کدام حادثه از حوادث قیامت است؟"زبانه کشیدن آتش از درون دریاها" -1

 ( شنیده شدن صدایی مهیب1

 ها و زمین( مرگ اهل آسمان2

 ها( تغییر ساختار زمین و آسمان3

 ها( زنده شدن همۀ انسان4

خاستگاه و ریشۀ بروز و ظهور آیۀ شریفۀ .}الیوم نَختم علی أفواههم و تکلّمنا أیدیهم و تشهد أرجلهم{.  -2

 چیست؟

 ( سوگند دروغ بدکاران برای نجات از مهلکه1

 ( اعطای نامۀ عمل به دست چپ گناهکاران2

 ( آشکار شدن حقایق و اسرار عالم3

 ( هراس سخت قلوب گناهکاران4

 با توجه به تعالیم پیشوایان دین، کارنامۀ عمل انسان چگونه است؟ -3

 شود.ری می( گزارش اعمال صادقانه و کامالً واقعی، ثبت شده و نگهدا1

 شود.( تصویر اعمال انسان به طور دقیق ثبت و ضبط گردیده و نمایان می2

 شود.بیند و حقیقت اعمال ثبت میشود، هر کس عین عمل خود را می( عمل انسان نمایان می3

شود و به صورت یک شخص نمایان ( جنبۀ مادی و ظاهری عمل به جنبۀ باطنی و غیبی عمل ملحق می4

 گردد.می
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 شود؟ها آشکار میدر کدام یک از رخدادهای مرحلۀ دوم قیامت، نیت -4

 ها( زنده شدن همۀ انسان1

 ( کنار رفتن پرده از حقایق عالم2

 ( برپا شدن دادگاه عدل الهی3

 ( دادن نامۀ اعمال4

 "...ردیمکای کاش فالن شخص را به عنوان دوست خود انتخاب نمی"سورة فرقان:  29و  28ترجمۀ آیات  -5

 کنندة کدام اثر سوء مصاحب بد است؟سخن بدکاران در کدام مرحلۀ قیامت است و بیان

 تکذیب پیامبران –( مرحلۀ اول 1

 بازداشتن از یاد خدا –( مرحلۀ اول 2

 بازداشتن از یاد خدا –( مرحلۀ دوم 3

 تکذیب پیامبران –( مرحلۀ دوم 4

 یر شاهدان دادگاه عدل الهی چیست؟مبنای ارجحیت بهترین گواهان قیامت بر سا -6

 اند.ها را ثبت و ضبط کردهاند و تمامی اعمال آنها بوده( در طول زندگی همواره مراقب انسان1

 اند و از هر خطایی مصون و محفوظ هستند.ها را در دنیا دیده( ظاهر و باطن اعمال انسان2

 شان مطابق دستورات خدا است.ها هستند و اعمال( معیار و میزان سنجش اعمال انسان3

 اند.اند و در قیامت به اذن خدا به سخن درآمده( شاهد بر همۀ اعمال انسان بوده4

 مربوط به کدام واقعۀ مرحلۀ دوم قیامت است؟ "رسیدگی به اعمال با آماده شدن صحنۀ قیامت" -7

 ها( زنده شدن همۀ انسان1

 ( کنار رفتن پرده از حقایق عالم2

 ن دادگاه عدل الهی( برپاشد3

 ( دادن نامۀ اعمال4
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های برزخ و قیامت آیۀ شریفۀ .}ینبّؤا االنسان یومئذً بما قدّم و أخّر{. به ترتیب بیانگر کدام یک از ویژگی -8

 است؟

 کنار رفتن پرده از حقایق عالم –( وجود ارتباط میان برزخ و دنیا 1

 اعمالدادن نامۀ  –( وجود شعور و آگاهی 2

 کنار رفتن پرده از حقایق عالم –ود شعور و آگاهی ( وج3

 دادن نامۀ اعمال –( وجود ارتباط میان برزخ و دنیا 4

به ترتیب با ................ و  "یفر اعمالدریافت پاداش و ک"و  "هازندگی دوبارة انسان"تمهید مقدمات  -9

ر خلقتی دانا نخستین بار او را آفرید و او به هکه بگو همان خدایی "خورد که آیۀ شریفۀ ................ رقم می

 ناظر بر اثبات ................ آن است. "است

 نخستین –برپاشدن دادگاه عدل الهی  –( برپایی قیامت 1

 نخستین –مرحلۀ دوم قیامت  –ها ( زنده شدن همۀ انسان2

 دومین –مرحلۀ اول قیامت  –( برپایی قیامت 3

 دومین –دادن نامۀ اعمال  –ها ان( زنده شدن همۀ انس4

جایگاه اعمال آن بزرگواران و "و  "نقش انبیاء و ائمه )ع( و علت آن"کدام گزینه به ترتیب دربردارندة  -10

 در عرصۀ ثانویۀ قیامت است؟ "واقعۀ آن

دن معیار سنجش اعمال: برپاش –ها در دنیا ( بهترین گواهان قیامت: رؤیت ظاهر و باطن اعمال انسان1

 دادگاه عدل الهی

معیار سنجش افکار: کنار رفتن پرده از حقایق  –( میزان سنجش اعمال: عین دستور الهی بودن اعمال آنان 2

 عالم

معیار سنجش افکار: کنار رفتن پرده از حقایق  –ها: مصونیت از خطا و اشتباه ( شاهد و ناظر بر همۀ امت3

 عالم

 معیار سنجش اعمال: برپاشدن دادگاه عدل الهی –ها عمال انسان( برترین شاهدان آخرت: اعلمیت به ا4
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 شود و پیامد آن کدام است؟در بیان آیات و روایات، چه زمانی مُهر خاموشی بر دهان بدکاران زده می -11

 دادن نامۀ اعمال –گردد ( وقتی دادگاه عدل الهی برپا می1

 هی اعضای بدنگوا –گردد ( وقتی دادگاه عدل الهی برپا می2

 دادن نامۀ اعمال –خورند ( وقتی بدکاران سوگند دروغ می3

 گواهی اعضای بدن –خورند ( وقتی بدکاران سوگند دروغ می4

 و امامان چیست؟علّت انتساب بهترین گواهان در روز قیامت به پیامبران  -12

 اند.اند. ظاهر و باطن اعمال را در دنیا دیده( از هر خطایی مصون1

 اند.ها بودهاند. همواره مراقب انسانها را ثبت و ضبط کرده( اعمال انسان2

 اند.ها بودهاند. همواره مراقب انسان( از هر خطایی مصون3

 اند.اند. ظاهر و باطن اعمال را در دنیا دیدهها را ثبت و ضبط کرده( اعمال انسان4

 در دنیا چه نوع تفاوتی دارد و چگونه است؟ های ثبت شدهنامۀ عمل انسان در قیامت با نامه -13

آید، ولی در قیامت گزارش و تصویر های این دنیا به صورت کلمات و نوشته درمینامه –( صرفاً ظاهری 1

 شود.کاملی از اعمال انسان نشان داده می

یامت عین گردد، ولی انسان در قهای این دنیا به صورت زشت و زیبا مجسم مینامه –صرفاً ظاهری ( 2

 اعمال خود را خواهد دید.

 های این دنیا به صورت گزارشی از اعمال است، ولی در آخرت خود عمل را دربردارد.نامه –( اساسی 3

 شود.های این دنیا حقیقت اعمال است، ولی در قیامت اعمال مجسم مینامه –( اساسی 4

رآنی .}وکانت الجبال کثیباً مهیالً{. دربارة چه کسانی از وحشت روز قیامت در امان هستند و عبارت ق -14

 چه موضوعی است؟

 هاتغییر در ساختار زمین و آسمان –( نیکوکاران 1

 هاتغییر در ساختار زمین و آسمان –ها ( همۀ انسان2
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 ها و زمینمرگ اهل آسمان –( شهیدان 3

 ها و زمینمرگ اهل آسمان –آورندگان ( ایمان4

کدام حادثۀ قیامت است و دلیل میزان و معیار سنجش قرار  "شدن صحنۀ قیامت آماده"منظور از  -15

 گرفتن اعمال پیامبران و امامان چیست؟

 اند.اند و از هر خطایی مصونزیرا ایشان در دنیا ناظر بر اعمال انسان بوده –( حضور شاهدان و گواهان 1

-اند و از هر خطایی مصونناظر بر اعمال انسان بودهزیرا ایشان در دنیا  –( کنار رفتن پرده از حقایق عالم 2

 اند.

 زیرا اعمال آنان عین آن چیزی است که خدا دستور داده است. –( کنار رفتن پرده از حقایق عالم 3

چیزی است که خدا دستور داده است.زیرا اعمال آنان عین آن  –( حضور شاهدان و گواهان 4
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 «درس هفتم : فرجام کار»

 اً در این درس به گوینده و مخاطب های جمالت خووووب دقّت کن!!حتم توجه:

انسان ها پس از برزخ و رخدادهای قیامت وارد جهان قیامت شده و بهشتیان در دارالسّالم و جهنمیان در دوزخ 

 روزگار می گذرانند.
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 رسند سر آنان چون و است بهشتیان از پذیرایی و استقبال آماده بهشت

 .بینند می گشوده خود روی به را آن درهای

 (است آن مراتب و درجات تعدد ی نشانه درها) دارد در هشت بهشت

 هر. است شهیدان مخصوص در یک و صدیقان و پیامبران مخصوص در یک

 .گیرند می قرار بهشت از خاص یا درجه در بهشتیان از یک

 سالم بهشتیان به و آیند می آنان سوی به استقبال برای فرشتگان دری هر از

 آن در همیشه برای و شوید بهشت وارد آمدید، خوش: گویند می و کرده

 .کنید زندگی

 و وفا خود ی وعده به که( ستایش نه) سپاس را خدای: گویند می رستگاران

 و زدوده انآن از را اندوه و حزن که سپاس و کرد عطا ما به را زیبا جایگاه این

 .است کرده دور درماندگی و رنج

 ترنّمم «منزّهی و پاک تو خدایا» ی جمله به و اند صحبت هم خدا با بهشتیان

 (تحمید نه تسبیح. )اند

 اخد( رضوان) خشنودی مقام به رسیدن یعنی بهشت نعمت باالترین بهشتیان

 .یابند می خود برای را

 .بینند می آماده آید، خوش را دیدگانشان و کند تمنا دلهایشان چه هر

 .آورد می ماللت و خستگی هیچگاه بهشت دائمی های نعمت

 به بهشت در قیافه و صورت ترین جوان و زیباترین در بهشتی مردان و زنان

 .است سرور و لذت عشق، از سرشار آنان زندگی و برند می سر

 و خوش طاهر، و پاک شاداب، و جوان زیبارو، و رفتار خوش بهشتی همسران

 .هستند خود همسر از خرسند و عاشق پیوسته و خرم

 

 نیکوکاران هجایگا
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 که حالی در و شوند می رانده جهنّم سوی به گروه گروه دوزخیان کمه،محا از پس

 .شوند می افکنده تنگ جایگاهی در اند شده بسته زنجیر و غل در

 .است سوزاننده و سخت بسیار جهنم آتش

 آنها جان درون از همین برای و( علت) هاست انسان خود عمل حاصل جهنم آتش

 .کشد می شعله

 نمی ازنم دنیا در ما: گویند می و شود می بلند دوزخیان سرتح ی ناله حال این در

 روف خدا معصیت در بدکاران همراه کردیم، نمی دستگیری محرومان از و خواندیم

 نموت الدنیا احیاتن الّا هی ما قالوا و: آیه. کردیم می تکذیب را رستاخیز روز و رفتیم

 (دهم 3 درس... ) نحیا و

 النف کاش ای کردیم، می اطاعت را او پیامبر و ردیمب می فرمان را خدا کاش ای

 خدا یاد از را ما( بد دوست) او. کردیم نمی انتخاب خود دوست عنوان به را شخص

 .کردیم که هایی کوتاهی آن خاطر به ما بر دریغ. بازداشت

. بودیم راهگم مردمی ما و شد چیره ما بر شقاوت پروردگارا: گویند می خداوند به آنان

 .هیمد می انجام صالح عمل بازگردیم دنیا به اگر که بر بیرون جا این از را ما

 تا دادیمن عمر شما به کافی ی اندازه به دنیا در آیا که است این خداوند قطعی پاسخ

 راه نهما بازگردید دنیا به اگر دانیم می ما آید؟ راست راه به خواست می کس هر

 .گیرید می پیش را گذشته

 انمانسرور و بزرگان و شیطان: گویند می و شمارند می مقصر را یگراند گاهی آنان

 .شدند ما گمراهی سبب

 ی دهوع شما به من و داد راست ی وعده شما به خدا: گوید می گنهکاران به شیطان

 مرا نیز شما و فراخواندم را شما فقط من نداشتم، تسلطی شما بر من امّا دادم دروغ

 .کنید مالمت را خود ید،نکن مالمت مرا. پذیرفتید

 بگیرند یتخفیف خداوند از برایشان آنها تا آورند می رو جهنم نگهبانان به دوزخیان

 می آنان نیاورند؟ روشن دالیل شما برای پیامبران مگر: گویند می فرشتگان ولی

 .دانند یم جا بی را درخواستشان و پذیرند نمی را آنان تقاضای فرشتگان بلی: گویند

 

 دوزخیان جایگاه
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 و پاداش و عمل میان رابطه

 کیفر

 (تغییرپذیر(: )وضعی) قراردادی رابطه( 1

. شود می تعیین دهاقراردا از ای مجموعه اساس بر کیفر و پاداش

 رابطه این جدید قوانین وضع با توانند می ها انسان رابطه این در

 میان تناسب دارد، اهمیت اینجا در چه آن. دهند تغییر را ها

 به زندان تبدیل مثالً. )شود برقرار عدالت تا است کیفر و جرم

 (نقدی ی جریمه

 

 (:پذیر تطبیق ولی تغییرناپذیر) طبیعی( 2

 نمی ها انسان و است عمل خود طبیعی محصول یفرک و پاداش

 کنند هماهنگ آن با را خود باید بلکه دهند تغییر را آن توانند

 تنظیم را خود زندگی برنامه آن، از کامل آگاهی با و( تطبیق)

 .کنند تأمین را خویش سعادت و کنند

 (ورزش یا سیگار برابر در سالمتی و بیماری مثالً)

 

 (عمالا تجسّم) عینی( 3

 دارد وجود کیفر و پاداش و عمل میان ی رابطه از دیگری نوع

 .است قبلی نوع دو از تر کامل و تر عمیق که

 حقیقت و باطن تجسّم یعنی است قیامت مختص رابطه این

 .ماند می باقی انسان روح در که قیامت در اعمال
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 سوره ی نساء 10آیه 

 ماً انّما یأکلون فی بطونهم ناراً و سیصلون سعیراًانّ الّذین یأکلون اموال الیتامی ظل

 چهره ی دنیایی عمل است )علّت( خوردن مال یتیم  -

 چهره ی باطنی عمل است. خوردن آتش  -

 عاقبت و سرانجام عمل است )معلول( در آتش افتادن  -

 ع می پیوندد.سرانجام و ظهور و بروز باطن اعمال بدکارانی چون آکالن مال یتیم بسیار نزدیک به وقو -

 نساء: 10حدیث نبوی متناسب با آیه ی 

برای تو ناچار همنشینی خواهد بود که هرگز از تو جدا نمی گردد و با تو دفن می شود، آن گاه آن همنشین 

در رستاخیز با تو برانگیخته می شود، و تو مسئول آن هستی. پس دقت کن همنشینی که انتخاب می کنی 

باشد )علت( مایه ی اُنس تو خواهد بود و در غیر این صورت موجب وحشت تو می نیک باشد زیرا اگر نیک 

 شود. آن همنشین کردار توست. )تجسم اعمال(
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 سواالت تستی درس هفتم

کند و علم خدا بر این است که به چه علت، خداوند تقاضای دوزخیان متقاضی بازگشت به دنیا را رد می -1

 شدند؟ی مشغول میگشتند، به چه کاراگر بازمی

 گرفتند.باز راه گذشته را در پیش می –( بعثت رسوالن 1

 گرفتند.باز راه گذشته را در پیش می –( کفایت عمر 2

 کردند که گذشته را جبران کنند.تالش می –( بعثت رسوالن 3

 گذشته را جبران کنند. کردند کهتالش می –( کفایت عمر 4

 {. دربارة چه موضوعی به کار رفته و نتیجۀ آن چیست؟تعبیر قرآنی .}سیصلون سعیراً -2

 بسته شدن به غل و زنجیر و فروافتادن در جایگاهی تنگ –( صورت اخروی خوردن مال یتیم 1

 برند.آتشی است که در شکم خویش فرو می –( صورت اخروی خوردن مال یتیم 2

 برند.می آتشی است که در شکم خویش فرو –( تجسم اعمال انسان در برزخ 3

 بسته شدن به غل و زنجیر و فروافتادن در جایگاهی تنگ –( تسجم اعمال انسان در برزخ 4

 گویند؟خیزد و آنان به خداوند چه میدر چه زمانی نالۀ حسرت دوزخیان برمی -3

 هایی که در دنیا کردیم.دریغ بر ما، به خاطر کوتاهی –( هنگام ورود به برزخ 1

 هایی که در دنیا کردیم.دریغ برما، به خاطر کوتاهی –ه عذاب ( هنگام دچار شدن ب2

 شیطان و بزرگان و سرورانمان سبب گمراهی ما شدند. –( هنگام دچار شدن به عذاب 3

 شیطان و بزرگان و سرورانمان سبب گمراهی ما شدند. -( هنگام ورود به برزخ 4
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ها برایشان از خداوند تخفیفی بگیرند، فرشتگان به آنآورند تا وقتی دوزخیان به نگهبانان جهنم رو می -4

 گویند؟ها چه میآن

 کردید.خواندید و از محرومان دستگیری نمی( شما در دنیا نماز نمی1

 ورزیدید.( شما در دنیا مغرور نعمت بودید و بر گناهان بزرگ اصرار می2

 ست.تان پذیرفته نیست و عذابی دردناک برای شما فراهم ا( توبه3

 ( مگر پیامبران برای شما دالیل روشنی نیاوردند.4

شوند. توصیف اوضاع آنان عبارت پس از پایان محاکمه، دوزخیان گروه گروه به سوی جهنم رانده می -5

 ، است."................"

 شود.ها عرضه میاند و شرارة آتش بر آن( در غل و زنجیر بسته شده1

 شود.ها عرضه میود و شرارة آتش بر آنش( نالۀ حسرتشان بلند می2

 شوند.شود و در جایگاهی تنگ افکنده می( نالۀ حسرتشان بلند می3

 شوند.اند و در جایگاهی تنگ افکنده می( در غل و زنجیر بسته شده4

وعدة دوزخیان به خداوند پس از ورود به جهنم چیست و آخرین دستاویزشان برای خالصی از این مهلکه  -6

 ام است؟کد

روی آوردن به نگهبانان جهنم برای گرفتن تخفیف از  –دهیم ( اگر به دنیا بازگردیم عمل صالح انجام می1

 خداوند

شیطان و بزرگانشان را به عنوان عوامل گمراهی معرفی  –دهیم ( اگر به دنیا بازگردیم عمل صالح انجام می2

 کنند.می

روی آوردن به نگهبانان جهنم برای  –گیریم را در نظر میهای الهی ( در انتخاب دوستان خود مالک3

 گرفتن تخفیف از خداوند
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شیطان و بزرگانشان را به عنوان عوامل  –گیریم های الهی را در نظر می( در انتخاب دوستان خود مالک4

 کنند.گمراهی معرفی می

 ، ................ است.بهشتیان مترنم به ................ بوده و باالترین نعمت بهشت -7

 همنشینی با اولیای الهی –( خدایا تو را سپاس 1

 همنشینی با اولیای الهی –( خدایا تو پاک و منزهی 2

 مقام خشنودی خداوند –( خدایا تو را سپاس 3

 مقام خشنودی خداوند –( خدایا تو پاک و منزهی 4

مارا از اینجا بیرون بر که اگر به دنیا "گویند: میپاسخ قطعی خداوند به کسانی که روز قیامت به خداوند  -8

 چیست؟ "بازگردیم، عمل صالح انجام دهیم.

 ( مگر پیامبران دالیل روشنی برای شما نیاوردند؟1

 ( مگر رسوالنی انذاردهنده، شما را از این روز سخت بیم ندادند؟2

 ( آیا به شما هشدار نداده بودیم که عاقبت گناهکاران دوزخ است؟3

 خواست به راه آید؟( آیا به اندازة کافی به شما عمر ندادیم تا هرکس می4

 دانند؟را چه می "عامل گمراهی خود"و  "عامل بازدارندگی از یاد خدا"دوزخیان در رستاخیر به ترتیب  -9

 ستمکاران، مجرمان و کافران –( دوست بد 1

 ستمکاران، مجرمان و کافران –( نفس امّاره 2

 شیطان، بزرگان و سرورانمان –اره ( نفس ام3ّ

 شیطان، بزرگان و سرورانمان –دوست بد ( 4
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 آیۀ شریفۀ .}انّ الّذین یأکلون اموال الیتامی ظلماً...{. مربوط به ................ و نتیجۀ آن ................ . -10

 داغ زدن به پشت و پهلوی آن فرد است –( صورت اخروی خوردن مال یتیم 1

 داغ زدن به پشت و پهلوی آن فرد است –( تجسم اعمال انسان در برزخ 2

 برد.آتشی است که آن فرد در شکم خود فرو می –( صورت اخروی خوردن مال یتیم 3

 بردآتشی است که آن فرد در شکم خود فرو می –( تجسم اعمال انسان در برزخ 4

 دانند؟عامل بازدارندگی از یاد خدا را چه می علّت نالۀ حسرت دوزخیان در رستاخیز چیست و آنان -11

 دوست بد –ها در دنیا ( قصورات آن1

 دوست بد –ت ( تکذیب خدا و روز آخر2

 عمل خودشان –( تکذیب خدا و روز آخرت 3

 عمل خودشان –ها در دنیا (قصورات آن4

رستاخیز هرگز از او  بر طبق سخن رسول خدا )ص( برای انسان به ناچار همنشینی خواهد بود که در -12

 شود.گردد، اگر او نیک باشد، ................ انسان خواهد بود و در غیر این صورت ................ انسان میجدا نمی

 موجب عذاب –( مایۀ انس 1

 موجب وحشت –( مایۀ انس 2

 موجب وحشت –( مایۀ رحمت 3

 موجب عذاب –( مایۀ رحمت 4

ای "گویند: نالۀ دوزخیان پس از عذاب الهی برخاسته از ................ است و می بنا به فرمودة خداوند، -13

 "بردیم و ................کاش خدا را فرمان می

 کردیم.پیامبر )ص( را اطاعت می –( حسرت 1

 کردیم.پیامبر )ص( را اطاعت می –( کوتاهی عمر 2
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 کردیم.زودتر توبه می –( حسرت 3

 کردیم.زودتر توبه می – ( کوتاهی عمر4

ناتوانی گناهکاران در انکار حقیقت، از کدام دستۀ مکالماتشان برای رهایی از عذاب دوزخ قابل برداشت  -14

 است؟

 "ه شد و ما مردمی گمراه بودیم.پروردگارا شقاوت بر ما چیر"ویند: گ( آنجا که در مکالمۀ با خداوند می1

 "من فقط شما را فراخواندم و شما نیز مرا پذیرفتید."شنوند که: می ( وقتی در مکالمۀ با شیطان از او2

 "مگر پیامبران برای شما دالیل روشن نیاوردند؟"پرسند: ها می( آن هنگام که فرشتگان از آن3

بردیم و پیامبر او را اطاعت ای کاش خدا را فرمان می"گویند: شود و می( زمانی که نالۀ حسرتشان بلند می4

 "دیم.کرمی

ای را مدنظر قرار دهیم، به کدام اگر بخواهیم به ترتیب میان بهشتیان و دوزخیان در نحوة انفاق مقایسه -15

 گزینه دقت خواهیم کرد؟

 دستگیری از افراد خاص –( انفاق در زمان توانگری و تنگدستی 1

 دستگیری از افراد خاص –( انصار انفاق در زمان توانگری 2

 عدم دستگیری از محرومان –توانگری و تنگدستی  ( انفاق در زمان3

عدم دستگیری از محرومان –( انصار انفاق در زمان توانگری 4
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 «درس هشتم : آهنگ سفر»

 شود .ها بر اساس رفتار آنان در دنیا تعیین میسرنوشت ابدی انسان

 اوست .هدف از خلقت انسان عبادت و بندگی خدا )توحید عملی( و رسیدن به مقام قرب 

 ریزی کنیم .برای رسیدن به چنین هدف بزرگ و برتری ، الزم است برنامه
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اقدامات الزم برای مسیر 

قدم در  بندگی و ثبات 

 این مسیر

 

 ( تصمیم و عزم برای حرکت :1

 ارادهقصد و  =عزم  -

 .کند های خود را عملی میبا عزم انتخابانسان  -

 .خواهند های بزرگ میها متفاوت است و کارهای بزرگ عزمانسانعزم  -

 . دارندسپارند و با قدرت به سوی هدف قدم بر میکه عزم قوی دارند سرنوشت را به دست حوادث نمیآنان  

 .زندگی پیامبران و بزرگان دین ، گواه این مدعاست داستان  -

 ( عهد بستن با خدا :2

نجام دهد و خداوند را ابندد که آنچه را خدا مشخص کرده که راه بندگی خدا را شناخته ، با خدای خود پیمان میکسی  -

 خشنود سازد )التزام به اوامر و ترک نواهی( 

 .ادت انسان با رضایت خدا قرین است سعراه  ←زیباست که چقدر  -

 .ها را برای عهد بستن انتخاب کنیم باید بهترین زمانما  -

 های معین تکرار کنیم تا استحکام بیشتر پیدا کند و فراموش نشود .و پیمان را در زمانعهد  -

 ( مراقبت :3

  در پی دارد )معلول(ماندن بر پیمان خود با خدا و وفای بر عهد )علّت( رضایت خدا را باقی  -

 یندشود مانند نوزادی است که باید از او مراقبت شود تا با عهدشکنی آسیب نبکه بسته میعهدی  -

 ود .شها و کارها میعلی )ع( : گذشت ایام آفاتی در پی دارد و موجب از هم گسیختگی تصمیمامام  -

 محاسبه و ارزیابی :( 4

وفقیت یا عدم موفقیت شناخته میزان موفقیت و وفاداری به عهد، به دست آید و عوامل م از مراقبت نوبت محاسبه است تابعد  -

 شود.

م زیرا می دانیم که وی از بررسی و محاسبه در صورت انجام عهد باید خدا را سپاس بگوییم )تسبیح( و شکرگزار باشیپس  -

 هاست. )توحید در ربوبیت(بهترین پشتیبان ما در انجام پیمان

خود را سرزنش کرده و مورد عتاب قرار دهیم و از خداوند طلب مغفرت و بخشش کنیم و با  ⟵سستی ورزیده ایم اگر  -

 تر دوباره با خداوند عهد ببندیم و وارد عمل بشیم )انّ اهلل یحبّ التّوابین(تصمیم قوی

 (پیامبر )ص( : به حساب خود رسیدگی کنید، قبل از این که به حساب شما برسند )قیامت

 زمان مناسب حسابرسی :( 5

هر شب 

پایان هر هفته 

های قدرسالی یک بار مانند شب 

 ترین انسان کسی است که از خود و عمل خود برای بعد از مرگ حساب بکشد.امام علی )ع(: زیرک
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 ها اسوه برترین ایشان بیت اهل و پیامبر

 برای حرکت در مسیر هدف، وجود اسوه و الگوهایی ضروری است زیرا:-

 اوال به ما ثابت می کند که این راه موفقیت آمیز است

 ان استفاده نمود و مانند آنان عمل کردثانیا می توان از تجربه آن

 تر به هدف رسید.تر از همه  اینکه می توان از آنان کمک گرفت و با دنباله روی از آنان سریعمهم

 می فرماید: رسول خدا برای شما نیکوترین اسوه است. 21خداوند در سوره احزاب آیه 

 یازدهم( 6ن کان یرجو اهلل...)درس نکته ترکیبی: لقد کان لکم فی رسول اهلل اسوه حسنه لم

اسوه بودن پیامبر اکرم )ص( و پیشوایان دین، در اموری است که همواره برای بشر، خوب و با ارزش بوده اند 

 و با گذشت زمان حتی درک بهتری از آن ها نیز به دست آمده است.

انواده و مردم تقسیم می کردند. پیامبر اوقات روزانه خود را به سه قسمت شخصی، خ ⟵مثال: امام حسین )ع(

 )الگوپذیری در برنامه ریزی(

اسوه قرار دادن پیامبر )ص( و پیشوایان به این معنا نیست که ما عین آنها باشیم و در همان حد عمل کنیم 

 بلکه بدین معناست که درحد توان از ایشان پیروی کنیم و خود را به ایشان نزدیکتر کنیم.
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 هشتم سواالت تستی درس

 ................ و خشنودی او نتیجۀ ................ است.در عهد بستن با خدا، ناخشنودی خداوند معلول  -1

 نسپردن سرنوشت خویش به دست حوادث –نشینی در مقابل مشکالت ( وادار شدن به عقب1

 گام برداشتن در مسیر رستگاری و خوشبختی خود –( قدم گذاشتن در مسیر هالکت و ظلم به خود 2

 گام برداشتن در مسیر رستگاری و خوشبختی خود –نشینی در مقابل مشکالت ( وادار شدن به عقب3

 نسپردن سرنوشت خویش به دست حوادث –( قدم گذاشتن در مسیر هالکت و ظلم به خود 4

 دف چیست؟تر رسیدن به هاز آثار عزم قوی کدام است و علت آسان -2

 ترعزم قوی –( تعیین هدف 1

 عهد بستن با خدا –ها ( شکیبایی و تحمل سختی2

 عهد بستن با خدا –( تعیین هدف 3

 ترعزم قوی –ها ( شکیبایی و تحمل سختی4

اسوة  در مسیر رسیدن به قرب الهی بعد از مراقبت، نوبت ................ است تا ................ و قرآن کریم تعبیر -3

 نیکو را برای ................ به کار برده است.

 اهل بیت )ع( –ثمرات موفقیت و وفاداری به عهد به دست آید  –( محاسبه 1

 اهل بیت )ع( –ثمرات موفقیت یا عدم موفقیت شناخته شود  –( ارزیابی 2

 پیامبر )ص( –ثمرات موفقیت یا عدم موفقیت شناخته شود  –( ارزیابی 3
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 پیامبر )ص( –میزان موفقیت و وفاداری به عهد به دست آید  –اسبه ( مح4

 معنای مقام الگویی و اسوه بودن پیامبر )ص( برای ما آن است که ................ -4

 ( کامالً مطابق رفتار آن بزرگوار عمل کنیم.1

 ها پاک کنیم.( خود را از آلودگی2

 ( در حد توان از ایشان پیروی کنیم.3

 اده را در خود افزایش دهیم.( ار4

ها و کارها گذشت ایام آفاقی دارد و موجب از هم گسیختگی تصمیم"فرماید: آنجا که امیرمؤمنان )ع( می -5

 گیرد؟کدام عبارت مورد تبیین قرار می "شودمی

 ( برای حرکت در مسیر هدف، وجود اسوه و الگو در راه موفقیت ضروری است.1

 ضی خواهد بود که در مسیر رستگاری و خوشبختی گام برداریم.( خدا وقتی از ما را2

 شود، مانند نوزادی است که باید از او مراقبت شود تا آسیب نبیند.( عهدی که بسته می3

 دهیم.کنیم و مورد عتاب قرار می( اگر در عهد خود سستی ورزیده باشیم، خود را سرزنش می4

خدا مستلزم ................ است و علت و معلول این موفقیت به ترتیب درک میزان موفقیت در عهد انسان با  -6

 کدام است؟

 گویی و شکرگزاری برای خداوندسپاس –پشتیبانی خداوند متعال  –( محاسبه و ارزیابی 1

 گویی و شکرگزاری برای خداوندسپاس –مقاومت در برابر تندباد حوادث  –( محاسبه و ارزیابی 2
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 تر برای آیندههای بهتر و درستاتخاذ تصمیم –قاومت در برابر تندباد حوادث م –( مراقبت 3

 تر برای آیندههای بهتر و درستاتخاذ تصمیم –پشتیبانی خداوند متعال  –( مراقبت 4

بخش در دنیا و رستگاری کدام یک از عبارات زیر به تصمیم و عزم برای حرکت اشاره دارد و زندگی لذت -7

 ت معلول چیست؟ابدی در آخر

 زندگی در مسیر قرب الهی –( .}و اصبر علی ما اصابک انّ ذلک من عزم االمور{. 1

 زندگی در مسیر قرب الهی – "حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا"( 2

 زندگی توأم با صبر و صداقت –( .}و اصبر علی ما اصابک انّ ذلک من عزم االمور{. 3

 زندگی توأم با صبر و صداقت – "حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا"( 4

کنندة ................ ها، مصداق ................ است که تسهیلبا توجه به آیات قرآن کریم، صبر مصائب و گرفتاری -8

 باشد.می

 نیل به اهداف –( تصمیم و عزم برای حرکت 1

 نیل به اهداف –( وفای به عهد با خدا 2

 درک میزان موفقیت –( تصمیم و عزم برای حرکت 3

 تدرک میزان موفقی –( وفای به عهد با خدا 4

 داند.خشنودی خدا مربوط به اقدام ................ است و پیامبر اکرم )ص( ................ را ................ می -9

 "ان تحاسبوا"مقدم بر  – "حاسبوا انفسکم" –عهد بستن با خدا  (1
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 "حاسبوا انفسکم"مؤخر بر  – "ان تحاسبوا" –( محاسبه 2

 "اان تحاسبو"مؤخر بر  – "انفسکم احاسبو" –( عهد بستن با خدا 3

 "حاسبوا انفسکم"مقدم بر  – "ان تحاسبوا"( محاسبه 4

نماید و پیرامون این امام سجاد )ع( در دعای مناجات المحبین، دوستی خدا را از چه کسی طلب می -10

 گردد؟ریافت میعشق و عالقه، صحت کدام گزینه د

 علیت چشیدن لذت دوستی با خدا، معلولیت اجتناب از غیرخدا –( خدا 1

 ( رسول خدا )ص( علیت اجتناب از غیر خدا، معلولیت چشیدن لذت دوستی با خدا2

 علیت اعراض از دشمنان خدا، معلولیت انس با خدا –( رسول خدا )ص( 3

 شمنان خداعلیت انس با خدا، معلولیت اعراض از د –( خدا 4

تسریع در "مستلزم تقویت کدام اقدام انسان در مسیر بندگی است و  "سهولت وصول به هدف" -11

 پذیر است؟چگونه امکان "دستیابی به هدف

 محاسبه و ارزیابی –( عهد بستن با خدا 1

 تبعیت از پیامبر )ص( و اهل بیت )ع( –( عهد بستن با خدا 2

 محاسبه و ارزیابی –( عزم 3

 تبعیت از پیامبر )ص( و اهل بیت )ع( –م ( عز4
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عقبی، در گرو ................ است که یکی فرح دنیا و سعادت و رستگاری ممندی انسان از حیات تحقق بهره -12

 از لوازم وصول به آن ................ است.

 ریزیبرنامه –( دریافت هدف اصلی زندگی انسان و استقرار در مسیر آن 1

 ریزیبرنامه –ک هدف برتر خلقت و ایمان و اعتقاد به خداوند حکیم ( در2

 عزم و تصمیم –( دریافت هدف اصلی زندگی انسان و استقرار در مسیر آن 3

 عزم و تصمیم –( درک هدف برتر خلقت و ایمان و اعتقاد به خداوند حکیم 4

 ترین نتیجۀ الگو گرفتن این است که ................ماسوه بودن اهل بیت به این معنا است که ............... و مه -13

 کنیم.ها استفاده کرده و مانند آنان عمل میاز تجربۀ آن –ها باشیم و در همان حد عمل کنیم ( عین آن1

 رسیم.تر به هدف میها سریعروی از آنبا دنباله –ها باشیم و در همان حد عمل کنیم ( عین آن2

 کنیم.از تجربۀ آنان استفاده کرده و مانند آنان عمل می –تر کنیم و روش ایشان نزدیک( خود را به راه 3

 رسیم.تر به هدف میها سریعروی از آنبا دنباله –تر کنیم ( خود را به راه و روش ایشان نزدیک4

سوگندهای  های زیر عقوبت کسانی است که پیمان الهی ومطابق آیات شریفۀ قرآن، کدام یک از گزاره -14

 فروشند؟خود را به بهای اندک می

 نگرد.ها نمیکنند و خداوند در قیامت به آنزده ترک می( دنیا را حسرت1

 شود.کنند و اعمالشان به صورت جدی محاسبه میزده ترک میسرت( دنیا را ح2

 نگرد.گوید و در قیامت به آنان نمیها سخن نمی( خداوند با آن3
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 شود.گوید و اعمالشان به صورت جدی محاسبه میها سخن نمیآن( خداوند با 4

 های قدر در ماه مبارک رمضان برای انجام چه کارهایی به عنوان بهترین زمان شناخته شده است؟شب -15

 محاسبه –تکرار عهد  –( عهد بستن با خدا 1

 تصمیم و عزم برای حرکت –تکرار عهد  –( عهد بستن با خدا 2

 محاسبه –تکرار عهد  –( مراقبت 3

تصمیم و عزم برای حرکت –محاسبه  –( مراقبت 4
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 «درس نهم : دوستی با خدا»

 مناجات المحبّین از امام سجّاد علیه السالم:

ات را چشیده باشد، غیر تو را اختیار نکند و آن کس که با تو انس دانم هر کس لذت دوستیبارالها خوب می

 ان نشود.گردای از تو رویگیرد، لحظه

 ها و کارهای انسان است.سرچشمۀ )علّت( بسیاری از تصمیم ←محبّت و دوستی  -

دهد ها به زندگی او جهت میهای او دارد و همین محبّتها و محبّتریشه در دلبستگی ←های انسان فعالیت -

 )نه معنا(

 ارزیم؟چه قدر می -

 السالم:علی علیه البالغه امامعلّامه محمد تقی جعفری به نقل از نهج

خواهید بدانید که یک انسان چه قدر ارزش دارد ببینید به چه چیزی عالقه دارد و به چه چیزی عشق اگر می

 دارد.ورزد. لذا امام علی )ع( فرمودند: ارزش هر انسانی به اندازه چیزی است که دوست میمی

 تا در هوس لقمۀ نانی، نانی   تا در طلب گوهر کانی، کانی

 هر چیز که در جستن آنی، آنی   ن نکته رمز اگر بدانی، دانیای

 شود.حدیث نبوی: هر کس در روز قیامت با محبوب خود محشور می

 درجه ایمان و محبّت به خدا رابطۀ مستقیم دارند. -
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 محبت الهی 

 کند. تنبل را چاالک و زرنگ می (1

 کند. بخیل را بخشنده می (2

 کند.ی( کم طاقت را صبور و شکیبا م3

 رساند.( انسان را از خودخواهی به ایثار و از خود گذشتگی می4 

 عشق و محبت الهی

 برد.( افسردگی، ترس و یأس را از بین می1

 بخشد.( به انسان نشاط، شجاعت و قدرت می2 

 کند.بخشد و زندگی حقیقی را به وی عطا می( عشق به خدا چون اکسیری است که مرده را حیات می3 

 گیرد.قلب انسان جایگاه خداست و جز با خدا آرام و قرار نمی (4 

 السالم: قلب انسان حرم خداست در حرم خدا غیرخدا را جا ندهید.امام صادق علیه

 سورة بقره 165آیه 

 وَ من الناس من یتّخذ من دون اهلل انداداً یحبّونهم کحبّ اهلل و الذّین آمنوا اشدُّ حبّاً هلل 

 انداداً  ←شوند ک عملی میبرخی دچار شر -

 اشدّ حبّاً هلل )تولّی( ←کنند مؤمنین: نهایت محبّت و عشق خود را خرج خداوند می -
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 های افزایش محبت به خداراه

 (پیروی از خدا 1

 یغفرلکم ذنوبکمو  یحببکم اهلل فاتبعونیقل ان کنتم تحبون اهلل -

 

 امام صادق)ع( : ما احب اهلل من عصاه -

 یا ایها الذین آمنوا اطیعو اهلل .... -

 پندار غلط: قلب انسان با خدا باشد کافی است و عمل ضرورتی ندارد.-

 ناقض این پندار است....« قل ان کنتم تحبون » آیه شریفه -

 (دوستی با دوستان خدا )تولّی(2

 اسکان محبت خدا در دل مستلزم محبت ورزی به دوستان خداست )تولّی(-

 و اولیای الهی و مجاهدان راه حق دوستان خداوند هستند.انبیاء -

 محبت و دوستی با دوستان خدا در طول محبت و دوستی با خداست.-

 بیزاری از دشمنان خدا و مبارزه با آن )تبرّی( (3

عاشق روشنایی از تاریکی می گریزد و آن کس که به دوستی با خدا افتخار می کند با هرچه ضد خداست -

 ی کند.مقابله م

 

 نشانه محبت واقعی
 علت

1معلول  2معلول    
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 اند.عاشقان خدا پرچمدار مبارزه با ستم و ستمگران بوده-

 همه پیامبران از نوح تا پیامبر اسالم زندگی خود را در مبارزه با ستم و پلیدی گذراندند. -

جهاد در راه خدا در برنامه تمام پیامبران الهی بوده و بیشتر آنان در حال مبارزه با ستمگران به شهادت رسیده -

 .اند

 نتیجه گیری:

 دینداری با دوستی خدا )تولّی( آغاز شده و برائت، بیزاری از دشمنان خدا )تبرّی( را به دنبال دارد.

 پایه و اساس نهایی اسالم است و مرکب از یک نه )تبرّی( و یک آری )تولّی( است. ⟵ال اله اال اهلل-

 دینداری بردو پایه استوار است: تولّی و تبرّی-
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 تستی درس نهمسواالت 

 قرآن کریم خطای گروهی از مردم در زمینۀ دوستی با خدا را چگونه توصیف نموده است؟ -1

 {.قُلْ هِیَ لِلَّذِینَ آمَنُوا فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا خَالِصَۀً یَوْمَ الْقِیَامَۀِ ( .}1

 {.بُّونَهُمْ کَحُبِّ اللَّهِوَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْداداً یُحِ.}( 2

 {.إِذَا سَأَلَک عِبَادِی عَنِّی فَإِنِّی قَرِیبٌ أُجِیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ وَ}( .3

 {.قُلْ إِن کُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّهُ وَیَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ ( .}4

دانم الها! خوب میبار"فرماید: خواند و میدعای مناجات المحبین، عاشقانه خدا را میامام سجاد )ع( در  -2

 "ات را چشیده باشد، ................ و آن کس با تو انس گیرد، ................هرکس لذت دوستی

 گردان نشود.ای از تو رویلحظه –( غیر تو را اختیار نکند 1

 گردان نشود.ای از تو رویلحظه –اهد خو( فقط دوست داشتنت را می2

 .فقط دوستی تو را خواهد –( غیر تو را اختیار نکند 3

 .فقط دوستی تو را خواهد –خواهد ( فقط دوست داشتنت را می4

با آیۀ  "قلب انسان با خدا باشد، کافی است و عمل به احکام دین ضرورتی ندارد."گویند: اینکه برخی می -3

های افزایش ................ از راه مربوط به "ما احبّ اهلل من عصاه"...... در تناقض است و حدیث شریفۀ ..........

 محبت به خدا است.

 دوستی با دوستان خدا –.}قل ان کنتم تحبّون اهلل فاتّبعونی...{.  (1
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 دوستی با دوستان خدا –( .}و من النّاس من یتّخذ من دون اهلل انداداً...{. 2

 پیروی از خداوند –ن النّاس من یتخذ من دون اهلل انداداً...{. ( .}و م3

 پیروی از خداوند –( .}قل ان کنتم تحبّون اهلل فاتّبعونی...{. 4

-کند و اینکه امام صادق )ع( میبخشد و زندگی حقیقی به وی عطا میاکسیری که مرده را حیات می -4

به ترتیب ما را متوجه کدام  "ر خدا را جا ندهیدقلب انسان حرم خدا است؛ در حرم خدا غی"فرماید: 

 کند؟موضوعات می

 پیروی از خداوند –( عشق به خدا 1

 محبت به خدا –( عشق به خدا 2

 بیزاری از دشمنان خدا –( دوستی با دوستان خدا 3

 دوستی با دوستان خدا –( بیزاری از دشمنان خدا 4

 علت .}اشدّ حبّاً هلل{. کدام است؟ -5

 ( .}الذین آمنوا{.2   بّونهم کحبّ اهلل{.( .}یح1

 .}ان کنتم تحبّون اهلل{.(4     ( .}فاتّبعونی{.3

مطابق اندیشۀ اسالمی، ................ در برنامۀ تمام پیامبران بوده است و بیشتر آنان در حال ................ به  -6

 اند.شهادت رسیده

 بیزاری از دشمنان خدا –گسترش مرزها  (1
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 مبارزه با ستمگران –( جهاد در راه خدا 2

 مبارزه با ستمگران –( گسترش مرزها 3

 بیزاری از دشمنان خدا –( جهاد در راه خدا 4

 گیرد، کدام وظیفۀ خود را به درستی انجام داده است؟آنجا که آدمی مورد محبت و غفران الهی قرار می -7

 ( .}آمنوا اشدّ حباً هلل{.1

 اصابک{. ( .}و اصبر علی ما2

 ( .}یتّخذ من دون اهللُ انداداً{.3

 ( .}تحبّون اهلل فاتّبعونی{.4

................ اعالم کرده است و این موضوع در آیۀ شریفۀ ................ خداوند شرط اصلی دوستی با خود را  -8

 تجلی دارد.

 شدّ حبّاً هلل{..}و الّذین آمنوا ا -( عمل به دستوراتش که توسط پیامبر ارسال شده 1

 .}ان کنتم تحبون اهلل فاتّبعونی{. -( عمل به دستوراتش که توسط پیامبر ارسال شده 2

 .}ان کنتم تحبون اهلل فاتّبعونی{. -( دوستی با دوستان خدا و بیزاری از دشمنان خدا 3

 ..}و الّذین آمنوا اشدّ حبّاً هلل{ -( دوستی با دوستان خدا و بیزاری از دشمنان خدا 4

................ و گوییم: می "پایه و اساس اسالم، با حفظ رتبۀ تقدّم و تأخّر چیست؟"اگر از ما بپرسند:  -9

 باشد................. است که بیانگر آن، جملۀ ................ می
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 .}ال اله الّا اهلل{. -تبری  –( تولی 1

 .}ال اله الّا اهلل{. -تولی  –( تبری 2

 .}ایّاک نعبد و ایّاک نستعین{. -تبری  – ( تولی3

 .}ایّاک نعبد و ایّاک نستعین{. -تولی  –( تبری 4

باید مسلمانان، فضای سراسر عالم را از "فرماید: امام خمینی )ره( بر مبنای کدام عبارت شریف می -10

 ؟"محبت و عشق نسبت به ذات حق و نفرت عملی نسبت ب دشمنان خدا لبریز کنند

 "احبّ اهلل من عصاه ما"( 1

 "ال اله اال اهلل"( 2

 ( .}قل ان کنتم تحبّون اهلل فاتّبعونی{.3

 ( .}یحبّونهم کحبّ اهلل{.4

 راهِ خانه کردنِ محبت الهی در دل انسان، قدم گذاشتن در مسیر ................ است. -11

 ( بیزاری از دشمنان خدا2  دوستی با دوستان خدا( 1

 ( مبارزه با دشمنان خدا4   ( پیروی از خدا3

کنندة بخل به بخشش چیست، کالم خود را با های افزایش عامل تبدیلاگر از ما بپرسند، یکی از راه -12

 کنیم؟استناد به کدام مبنای قرآنی بیان می

 .}من النّاس من یتّخذ من دون اهلل انداداً{. (1
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 ( .}قل ان کنتم تحبّون اهلل فاتّبعونی{.2

 اهلل و یغفر لکم ذنوبکم{. ( .}یحببکم3

 ( .}و الّذین آمنوا اشدّ حبّاً هلل{.4

ما  "قلب انسان حرم خدا است؛ در حرم خدا، غیر خدا را جا ندهید"فرمایند: آنجا که امام صادق )ع( می -13

 اند؟را از عمل به کدام گزینه بازداشته

 ( .}و الّذین آمنوا اشدّ حبّاً هلل{.1

 و المنکر{. ( .}تنهی عن الفحشاء2

 ( .}و اصبر علی ما اصابک{.3

 ( .}یحبّونهم کحبّ اهلل{.4

بنا بر آیات الهی، الزمۀ دوست داشتن خداوند ................ و بازتاب این موضوع ................ است و این  -14

 موضوع در آیۀ شریفۀ ................ تجلی دارد.

 .}فاتّبعونی یحببکم اهلل و یغفر لکم ذنوبکم{. -آمرزش گناهان  –( پیروی از خداوند 1

 .}و الّذین آمنوا اشدّ حبّاً اهلل{. -آمرزش گناهان  –( پیروی از خداوند 2

 .}و الّذین آمنوا اشدّ حبّاً هلل{. -رستگاری اخروی  –( عبادت و بندگی خداوند 3

  و یغفر لکم ذنوبکم{..}فاتّبعونی یحببکم اهلل -رستگاری اخروی  –( عبادت و بندگی خداوند 4
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 "شود کسی دوستدار خداوند باشد، اما زشتی و ستم را در جامعه ببیند و سکوت اختیار کندنمی"اینکه  -15

 به کدام یک از آثار محبت به خدا اشاره دارد؟

 ( عهد بستن با خدا2  ( دوستی با دوستان خدا1

( بیزاری از دشمنان خدا4  ( پیروی از خدا3
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 «م : یاری از نماز و روزه درس ده»

 

 

 

 نماز

 .خداست با خویش عهد به ما وفاداری نشانه و دین ی خیمه ستون

 .شود می شناخته نماز با مسلمان فرد و اسالمی جامعه

 .است نشده وارد اسالم گویا نیافته راه نماز که ای خانواده و جامعه در

 .است گناهان از اجتناب و خدا یاد نماز فواید

 وَ أَکْبَرُ للَّهِا لَذِکْرُ وَ الْمُنْکَرِ وَ الْفَحْشَاءِ عَنِ تَنْهَى الصَّالَةَ إِنَ الصَّالَةَ أَقِمِ وَ

 تَصْنَعُونَ مَا یَعْلَمُ اللَّهُ

 .دارد بستگی ما توجه و دقت میزان به و تداوم به نماز تأثیر

 

 روزه

 .دارد قرار نماز کنار در همواره

 .است دل های خواهش برابر در پایداری و صبر ترین کامل مصداق روزه

 .کنند می پیدا معنوی هوای و حال و شده عوض مردم رفتار رمضان ماه آمدن با

 .تقواست افزایش روزه ی فایده ترین مهم

 لَعَلَّکُم قَبلِکُم مِن الَّذینَ عَلَى کُتِبَ کَما الصِّیامُ عَلَیکُمُ کُتِبَ آمَنوا الَّذینَ أَیُّهَا یا

 تَتَّقونَ
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 تقوا

 .است نگهداری و حفاظت معنای به تقوا

 .کند می حفاظت گناه از را خود و است خودنگهدار باتقوا انسان

 در را خود نفس لجام و زمام و دارد تسلط خودش بر باتقوا انسان

 .دارد اختیار

 .کند می معرفی تقوا کسب مهم عامل دو را روزه و نماز کریم قرآن

         و راهوار اسب با سوارکاری شبیه متّقی و تقوا: السالم علیه علی امام

 .است سرکش و چموش اسب با سوارکاری تقوایی بی

 ی لبه بر خانه بنای مانند تقوایی بی کریم  قرآن: ترکیبی نکته

 (دوازدهم 10 درس) هارٍ شفاجرفٍ علی .است پرتگاه
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آثار نماز در 

 زندگی

 صحیح درک آن به نسبت و( استخفاف) نشماریم کوچک را نماز اگر

 .شد خواهیم دور مکروهات حتی گناهان از   باشیم داشته

 نظمی بی شدن دور نماز موقع به انجام

 ظاهری های آلودگی کاهشپاکیزه بدن و لباس با نماز انجام

 حرام درآمد از اجتناب  مکان و لباس نبودن غصبی شرط رعایت

 خدا غیر به توجهی بی تکبیر در خدا بزرگی به توجه

 مقابل خشوع و خضوع عدم سجود و رکوع در خدا عظمت به توجه

 نمستکبرا

 

 تأثیر که اعمالی

 می زایل را نماز

 کنند

 و نماز روز چهل تا کند را مسلمانی غیبت کس هر(: ص) اکرم پیامبر

 .ببخشد را او شده غیبت فرد اینکه مگر شود نمی قبول اش روزه

 

 کند نگاه خود مادر و پدر به خشم روی از که فرزندی(: ع) صادق امام

 سوی از نمازش باشند کرده ظلم و کوتاهی او حق در والدین چند هر

 .نیست پذیرفته خدا
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امام صادق )ع(: هر مقدار که نماز سبب دوری از گناه و منکر شود همان مقدار قبول  معیار مقبولیت نماز 

 شده است. )تنهی عن الفحشاء و المنکر(

 احکام روزه:

 بطل اند نه سهوی یا اجباری(نه چیز مُبطل روزه است: )مُبطالت در صورت عمدی و اختیاری بودن م

 مثل گرد و غبار، دود سیگار و تنباکو )هلو و دو سیب و ...(  به حلق یظرساندن غبار غل( 1

 مقدار مهم نیست عمدی بودنش مهم است )غذای الی دندان( یدن خوردن و آشام( 3و  2

 روغجعل آیه یا حدیث نه قسم د  امامان )ع(و  یامبربر خدا و پ بستن دروغ( 4

 مالک فقط سر است  آب فرو بردن تمام سر در( 5

 ر جنابت تا اذان صبحدماندن  یباق( 6

 ( استفراغ )قی( عمدی7

 بقیشو بزرگ بشی یاد میگیری

 

 

 

 

 

 

 

 فقهی اصطالح دو

 .است متادول غذای یا و جو گندم، گرم 750 معادل مدّ هر: طعام مدّ

 

 .گویند می کفّاره را قضا ی روزه روز 60 یا طعام مدّ 60 معادل: کفّاره
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 احکام کسی که

 غسل بر او واجب

 است و باید

 روزه بگیرد

سل بر او واجب است اگر عمدا تا اذان صبح غسل نکند و یا اگر کسی که غ

اش اش تیمم است عمدا تیمم نکند نمی تواند روزه بگیرد )یعنی روزهوظیفه

 باطل است و قضا و کفاره دارد.(

 
کسی که با عذر شرعی مثل سفر یا بیماری روزه نگیرد: بعد از ماه رمضان 

بگیرد ولی اگر تا رمضان بعد قضا  عذرش برطرف شود باید قضای روزه را

 نگیرد عالوه بر قضای روزه باید یک مدّ طعام هم به فقیر بدهد )نه کفّاره(

کسی که روزه ماه رمضان را عمدا و به حرام باطل کند: )مثل خوردن 

شراب، خاک یا دروغ بستن به خدا و رسول و امام( باید هم قضای آن را به 

دهد. )اگر هر دو برایش ممکن نباشد می تواند جا آورد و هم کفّاره جمع ب

 هر کدام را که ممکن است، انجام دهد(

کسی که روزه ماه رمضان را عمدا و بدون عذر نگیرد: باید هم قضای آن را 

به جا آورد و هم کفّاره بدهد یعنی برای هر روز دو ماه روزه بگیرد )یک ماه 

 )به اختیار( آن پشت سر هم( و یا به شصت فقیر طعام بدهد



یاری از نماز و روزه  رس دهمد    دینی دهم 

89 

 

 

 

  

  

 شخص ی وظیفه

 مسافر

 فرسخ 4 از بیشتر کدام هر برگشت و رفت ظهر، اذان سفر در مالک

 .باشد می روز ده از کمتر ماندن و فرسخ 8 مجموع و( کیلومتر 22/5)

 .کند می پیدا وطن حکم ماندن روز ده از بیشتر جایی در

 گرفته باید هم روزه و کامل نماز و نشده محسوب شرعی سفر حرام سفر

 .شود

 سفر در بجز) مادر و پدر نهی و ظالم با همکاری یا مظلوم به ستم قصد

 .شود می سفر حرمت موجب( واجب

 .بگیرد را روز آن ی روزه تواند نمی برسد وطن به بعدازظهر

 .بگیرد را روزه باید باشد نداده انجام مبطلی و برسد ظهر از قبل

 .کند نمی ایجاد روز در خللی ظهر از بعد سفر
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 سواالت تستی درس دهم

به  "زمرة پرواپیشگان قرارگیری در"و  "عدم استقرار در مسیر تحیّر و سرگشتگی"ساز عوامل سبب -1

 ترتیب چیست؟

 یاری از نماز و روزه –( عبارت .}اهدنا الصّراط المستقیم{. را صادقانه از خداوند بخواهیم. 1

 دوری از فحشا و منکر –اهدنا الصّراط المستقیم{. را صادقانه از خداوند بخواهیم.  ( عبارت .}2

 یاری از نماز و روزه –ا با توجه بگوییم. ( عبارت .}غیر المغضوب علیهم و ال الضّالین{. ر3

 دوری از فحشا و منکر –( عبارت .}غیر المغضوب علیهم و ال الضّالین{. را با توجه بگوییم. 4

داری که جز گرسنگی و تشنگی چیزی نصیب او چه بسا روزه"مقصود پیامبر اسالم )ص( از بیان سخن  -2

 چیست؟ "شود.نمی

 ساک از خوردن و آشامیدن، تمرین صبر نماید.دار بایستی با ام( روزه1

 ( روزة حقیقی آن است که خودنگهداری از گناه را در فرد صائم پدید آورد.2

 تواند با تقویت اراده یک ماه گرسنگی را تحمل نماید.دار می( روزه3

 شود که به الهام فجور و تقوا به روح فرد بیانجامد.( روزه زمانی مؤثر واقع می4

م روزة شخصی که در ماه مبارک رمضان برای انجام یک مأموریت اداری، قبل از نیمه شب شرعی به حک -3

فرسخ برود و پیش از ظهر فردا به وطن  3فرسخ و برگشتن بیش از  5سفری با مسافت رفتن بیش از 

 برگردد، چیست؟

 تواند روزه را بگیرد.( اگر در حین سفر مرتکب مبطل روزه شده باشد، نمی1

 تواند روزه بگیرد.( اگر قصد ماندن ده روز یا بیشتر در محل دارد می2

 ( اگر پس از اذان صبح مرتکب مبطل روزه نشده، باید روزه بگیرد.3

 تواند روزه بگیرد.( اگر قبل از رسیدن به وطن نیت نکرده نمی4
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فرسخ  5مسافرتش بیش از روزه برود و مسافت  7نماز و روزة فرزندی که با نهی پدر و مادر به سفری  -4

 باشد، چگونه است؟

 ( باید نماز را شکسته بخواند، ولی روزه را تمام بگیرد.1

 ( نباید روزه بگیرد و نمازش شکسته است.2

 اش را بگیرد.( باید نماز را کامل بخواند و روزه3

 فرسخ است یا خیر. 4( بستگی به مسیر بازگشتش دارد که کمتر از 4

های دل است و میزان موفقیت انسان در اق کامل تمرین صبر و پایداری در برابر خواهشکدام یک مصد -5

 های بزرگ، به چه چیزی بستگی دارد؟رسیدن به هدف

 گهداری و تقواانسان بر خود و خودنتسلط  –( نماز 1

 تسلط انسان بر خود و خودنگهداری و تقوا –( روزه 2

 خودشناسی و اعتماد به نفس –( نماز 3

 خودشناسی و اعتماد به نفس –( روزه 4

 وظیفۀ کسی که به چیز حرامی روزة خود را باطل کند، چیست؟ -6

 شود.( کفّارة جمع بر او واجب می1

 ( روزة او صحیح است.2

 ( باید فقط قضای روزه را به جا آورد.3

 اش را قضا کند و هم یک مُد طعام به فقیر بدهد.( باید هم روزه4

داری که به مسافرت رفته و سفر او کمتر از چهار فرسخ شرعی است و فرزندی که با روزهوظیفۀ شخص  -7

 نهی پدر و مادر به سفری رفته و آن سفر بر او واجب نبوده، به ترتیب چیست؟

 نباید روزه بگیرد –( نباید روزه بگیرد 2  باید روزه بگیرد –( باید روزه بگیرد 1

 نباید روزه بگیرد –( باید روزه بگیرد 4  بگیرد باید روزه –( نباید روزه بگیرد 3
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های های باتقوا، مَثَل سوارکارانی است که بر اسبمَثَل آدم"فرمایند: امیر مؤمنان علی )ع( در کالمی می -8

 مبنای تمثیل ایشان چه بوده است؟ "اند.رام سوار شده

 ام این اسب.داری به تسلط بر لج( نفس انسان به اسب تشبیه شده و خودنگه1

 ( نفس انسان به اسب تشبیه شده و تقوا به رام بودن ذاتی حیوان.2

 ( تقوا به سوارکاری تشبیه شده و نفس انسان به افسار حیوان.3

 داری به اسب.( تقوا به سوارکاری تشبیه شده و خودنگه4

یام کما کتب علی الّذین من با دقت در کدام قسمت از آیۀ شریفۀ .}یا ایّها الّذین آمنوا کتب علیکم الصّ -9

 گردد؟قبلکم لعلّکم تتّقون{. علت وجوب روزه بر مسلمین واضح می

 ( .}کتب علیکم الصّیام{.1

 ( .}لعلّکم تتّقون{.2

 ( .}یا ایّها الّذین آمنوا{.3

 ( .}کتب علی الّذین من قبلکم{.4

های موفقیت به درونی و برداشتن گامراهنمایی خداوند به انسان برای تسلط بر خود و کنار زدن موانع  -10

 است. "................"سوی برترین هدف زندگی، انجام عمل 

 ( روزه2  ( آراستگی1

 ( نماز4  ( عفاف3

 کند؟کدام یک از شرایط زیر، نماز شکسته را برای انسان واجب می -11

 فرسخ شرعی نباشد. 4( رفتن او بیشتر از 1

 فرسخ شرعی نباشد. 8 رفت و برگشت او بیشتر از( 2

 فرسخ باشد. 8فرسخ شرعی و مجموع رفت و برگشت او کمتر از  4( رفتن او بیشتر از 3

 فرسخ باشد. 8فرسخ شرعی و مجموع رفت و برگشت او بیشتر از  4( رفتن او بیشتر از 4
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واهم میزان تمایل کنم. اگر بخهای شیطان به کسب درآمد از راه حرام فکر میمن گاهی در اثر وسوسه" -12

-ای به او میشما در جواب این فرد چه توصیه "خود را نسبت به مال حرام کم کنم، چه پیشنهادی دارید؟

 کنید؟

 ( گفتار صادقانۀ .}اهدنا الصّراط المستقیم{.1

 ( توجه به بزرگی خداوند هنگام گفتن تکبیر2

 ( رعایت شرط غصبی نبودن لباس و مکان نمازگزار3

 عبارت .}غیر المغضوب علیهم و ال الضّالین{. ( توجه به4

اش چه روز در آن سفر باقی بماند، نسبت به روزه 5اگر کسی بخواهد به سفر معصیت برود و حدود  -13

 ای دارد؟وظیفه

 ( باید قضای روزه را پس از سفر بگیرد و کفارة جمع بپردازد.1

 پردازد.اش را نگیرد و در عوض آن، کفاره بتواند روزه( می2

 ( نباید روزه بگیرد و نیازی به قضای آن هم نیست.3

 اش را به طور تمام و کمال به جا آورد.( باید روزه4

 کدام آیۀ شریفه به اولین مرتبۀ تقوا اشاره دارد و رشد این مرتبه چگونه ممکن است؟ -14

 رسیدگی و بازدارندگی از گناه – {.کُم لَعَلَّکُم تَتَّقونَکُتِبَ عَلَیکُمُ الصِّیامُ کَما کُتِبَ عَلَى الَّذینَ مِن قَبلِ ( .}1

 یاری گرفتن از نماز و روزه – {.کُتِبَ عَلَیکُمُ الصِّیامُ کَما کُتِبَ عَلَى الَّذینَ مِن قَبلِکُم لَعَلَّکُم تَتَّقونَ ( .}2

 یدگی و بازدارندگی از گناهرس –{. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا( .}3

 یاری گرفتن از نماز و روزه –{. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا.}( 4

 

 



یاری از نماز و روزه  رس دهمد    دینی دهم 

94 

 

 

فرسخ دیگر برود و  4بماند و سپس  "الف"روز در شهر  5فرسخ دور شود و  4اگر کسی از وطن خود  -15

 اش در ماه رمضان چه حکمی دارد؟ز و روزهبماند، نما "ب"بخواهد یازده روز در شهر 

 نمازش شکسته است و نباید روزه بگیرد. "ب"و در شهر  "الف"( در شهر 1

 تواند روزه بگیرد و باید کفاره بدهد و نمازش شکسته است.نمی "ب"و در شهر  "الف"( در شهر 2

نمازش تمام است و باید روزه  "ب"نمازش شکسته است و نباید روزه بگیرد، ولی در شهر  "الف"( در شهر 3

 بگیرد.

نمازش شکسته است و نباید روزه  "ب"نمازش کامل است و باید روزه بگیرد، ولی در شهر  "الف"( در شهر 4

بگیرد.
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 «درس یازدهم : فضیلت آراستگی»

 

 

 

 

 

 

 

 

 آراستگی

 

 باطنی یا ظاهری وضع کردن بهتر و خود کردن منظم و مرتب معنای به

 .است

 وضعی با کوشد می و دارد عالقه آراستگی به طبیعی طور به انسانی هر

 .یابد حضور جامعه، در مرتب

 آراستگی به و کردند می تالش خود باطنی آراستگی در ما پیشوایان

 .داشتند توجه هم خود ظاهری

 .کردند می دعوت آراستگی رعایت به را مؤمنان ما پیشوایان

 در حضور – خانواده در حضور – عبادت: اهمیت ترتیب به آراستگی

 ها معاشرت و اجتماعات

 مدتی اندک در مسلمانان که شد سبب( ص) خدا رسول عملی ی شیوه

 .شوند تبدیل ها ملّت ترین پاکیزه و ترین آراسته به
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 عفاف

 

 .است فطری امر یک عفاف

 و افراط مانع و کند می کنترل کندروی و ها تندروی برابر در را انسان

 .شود می تفریط

 .است مقبولیت و آراستگی به مربوط عفاف های جلوه از یکی

 خودنمایی و روی زیاده موجب که آراستگی در افراط و تندروی: تبرّج

 .شود می

 شدن مشغول و زندگی اصلی هدف از انسان غفلت: تبرّج منفی نتیجه

 .کند می غافل خدا از را انسان که کاری به

 

احادیث 

 عفاف

 این در که بیارایی دیگران توجه جلب برای را خود مبادا(: ع) علی امام

 .بروی خدا جنگ به گناه انجام با شوی می ناچار صورت

 

 نشانه یلباس چنین زیرا نپوشید، نما بدن و نازک لباس(: ع) صادق امام

 .است دین ضعف و سستی
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 زن مظهر عفاف و پاکدامنی است. زن مظهر جمال الهی است.

 با فضیلتی است امّا وجودش در زنان و دختران ارزش بیشتری دارد.عفاف خصلت هر انسان 

خداوند زنان را بیش از مردان به نعمت زیبایی آراسته است. همواره ندایی درونی )فطری( او را به پاکی و 

 پاکدامنی فرا می خواند.

ن می برد و این گوهر عرضه ی نابجای زیبایی به جای گرمی بخشیدن به کانون خانواده، عفت و حیا را از بی

 مقدّس را از او می گیرد.

 پشتوانه ی مهمی برای ازدواج و تحکیم خانواده است. احساس لطیف زن به همراه زیبایی ظاهری 
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 سواالت تستی درس یازدهم

 یابد؟اولویت آراستگی در کدام یک به ترتیب اهمیتش افزایش می -1

 ادهخانو –ها اجتماعات و معاشرت –( عبادت 1

 ها و اجتماعاتمعاشرت –خانواده  –( عبادت 2

 عبادت –خانواده  –ها ( اجتماعات و معاشرت3

 عبادت –ها اجتماعات و معاشرت –( خانواده 4

 یث ................ بیانگر این مطلب است که آراستگی برای ................ باالترین اهمیت را دارد.پیام حد -2

 حضور در اجتماعات – "د را کوتاه کنید و به خودتان برسیدسبیل و موهای خو"( 1

 عبادت خدا – "عت بدون بوی خوش استدو رکعت نماز که با بوی خوش گزارده شود بهتر از هفتاد رک"( 2

حضور در  – "دو رکعت نماز که با بوی خوش گزارده شود بهتر از هفتاد رکعت بدون بوی خوش است"( 3

 اجتماعات

 عبادت خدا – "های خود را کوتاه کنید و به خودتان برسیدسبیل و مو"( 4

و  "سستی و ضعف دین"های در دیدگاه امام صادق )ع( و امیرالمؤمنین )ع( به ترتیب کدام عوامل نشانه -3

 است؟ "اعالن جنگ با خدا"

 آراستن خود برای جلب توجه دیگران –نما ( پوشیدن لباس نازک و بدن1

 آراستن خود برای جلب توجه دیگران –لب توجه دیگران ( آراستن خود برای ج2

 نماپوشیدن لباس نازک و بدن –نما ( پوشیدن لباس نازک و بدن3

 نماپوشیدن لباس نازک و بدن –( آراستن خود برای جلب توجه دیگران 4

 .....شود ............مقبولیت، یک نیاز ................ است که پاسخ مناسب به آن سبب می -4

 نوجوان و جوان بیشتر به خود بپردازد. –طبیعی  (1
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 اندک افرادی از ادبیات کالمی نامناسب برخوردار شوند. –( غریزی 2

 هنرمندی با خلق اثری زیبا، تحسین دیگران را برانگیزد. –( بنیادین 3

 هرکس در جامعه تالش کند برای خود موقعیتی کسب کند. –( قراردادی 4

یدنین علیهنّ من جالبیبهنّ{. پیام کدام روایت شریفه را با رعایت دستورالعمل قرآنی .} زنان مسلمان -5

 اند؟انیس جان و دل خود کرده

 "نما نپوشید: زیرا چنین لباسی نشانۀ سستی و ضعف دین است.لباس نازک و بدن"( 1

 "آراسته باشد. رود، آماده واش به سوی دوستان خود میخدای تعالی دوست دارد وقتی بنده"( 2

-خداوند آراستگی و زیبایی را دوست دارد و از نپرداختن به خود و خود را ژولیده نشان دادن، بدش می"( 3

 "آید.

با انجام گناه به جنگ با  شویمبادا خود را برای جلب توجه دیگران بیارایی که در این صورت ناچار می"( 4

 "خدا بروی.

 به ترتیب در کدام گزینه مشهود است؟ "های درونی زنگاه زیباییجلوه"و  "گرما بخش کانون خانواده" -6

 احساسات لطیف زن –( عفت و حیا 1

 زیبایی پوشیدگی –( محبت به همسر 2

 احساسات لطیف زن –( محبت به همسر 3

 زیبایی پوشیدگی –( عفت و حیا 4

های درونی چیست و مصداق زیباییبنا بر نظر امام صادق )ع( نشان دادن سستی و ضعف در دین در گرو  -7

 مخصوص زنان کدام است؟

 عفاف –( آراستن خود برای جلب توجه دیگران 1

 عفاف –نما ( پوشیدن لباس نازک و بدن2
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 احساسات لطیف –( آراستن خود برای جلب توجه دیگران 3

 احساسات لطیف –نما ( پوشیدن لباس نازک و بدن4

 کند؟ای وجود دارد و کدام یک، از دیگری تبعیت میهبین عفاف و آراستگی چه رابط -8

 عفاف برخاسته از آراستگی است. –( مستقیم 1

 عفاف برخاسته از آراستگی است. –( معکوس 2

 آراستگی برخاسته از عفاف است. –( مستقیم 3

 آراستگی برخاسته از عفاف است. –( معکوس 4

 ها گشتند.ترین امتها شدند و تبدیل به پاکیزهو سرمشق سایر ملتمسلمانان تحت تأثیر ................، الگو  -9

 ( توجه خدا و قرآن کریم به عفاف1

 ( توجه به تداوم و تکرار نماز در طول روز2

 های پیامبر در جهت بروز درست مقبولیت( سفارش3

 ها و سیرة معصومین )ع( در راستای حفظ و آراستگی( توصیه4

 کنیم؟درست و کاملی از آراستگی ارائه دهیم، به کدام گزینه استناد می اگر بخواهیم تعریف -10

 ( بهتر کردن وضع ظاهری و باطنی و زیبا نمودن این دو1

 ( مرتب بودن وضع ظاهر و توجه به نظافت و زیبایی آن2

 ( برخورداری روح انسان از صفات زیبایی همچون ادب، حسن خلق و سخاوت3

 ها در معرض دید دیگرانها و استعدادها و قرار دادن آنی( کشف و شکوفایی توانای4

مبنای احکام ویژة خداوند برای زنان به جهت حفظ گوهر وجود ایشان از نگاه نااهالن، در کدام گزینه به  -11

 خورد؟چشم می

 های درونی وی است.احساسات لطیف زن که بیانگر زیبایی( 1
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 انجام وظایف همسری و مادری زنان است.( حفظ کانون گرم خانواده که منحصر به 2

 های اصلی زندگی در اثر توجه بیش از حد به آراستگی( دور شدن از غفلت نسبت به هدف3

 باشند.مند می( مسئولیت مضاعف زنان نسبت به نعمت زیبایی که به صورت دوچندان از آن بهره4

 دهد؟در آراستگی پرهیز می ها را از خودنمایی و افراطبه چه علت دین اسالم انسان -12

-شود که ما را از اهداف دنیایی دیگر دور میروی در آراستگی باعث مشغول شدن به کارهایی می( زیاده1

 سازد.

 کند.شود که ما را از دنیا دور می( افراط در آراستگی موجب مشغول شدن به کارهایی می2

 شود.دور شدن از آن می ( افراط در آراستگی موجب غفلت از نیازهای طبیعی و3

 شود.روی در آراستگی باعث غفلت انسان از هدف اصلی زندگی می( زیاده4

در ارتباط با قوت یا  "جنبۀ خودنمائی به خود گرفتن لباس"و  "باوقارتر شدن نوع پوشش"به ترتیب  -13

 ضعف کدام مورد است؟

 عفاف –( آراستگی ظاهر 1

 آراستگی ظاهر –( عفاف 2

 آراستگی ظاهر –ی ظاهر ( آراستگ3

 عفاف –( عفاف 4

 کدام یک از موارد زیر در ارتباط با مقبولیت درست است؟ -14

 شود.شود و به تبرج دچار نمی( آراستگی انسان در حد تعادل نگه داشته می1

 دهد.( زیبایی ظاهری خود را وسیلۀ توجه دیگران و خودنمایی قرار نمی2

 کند.پردازد و توانایی و استعدادهای خود را کشف و شکوفا می( نوجوان و جوان به خود می3

 کند که برخی افراد به خاطر اموری سطحی و کوچک، زبان به تحسین و تمجید او بگشایند.( حیا می4
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 نما، نشانۀ چیست؟ای دارد و پوشیدن لباس نازک و بدنضعیف شدن عفاف در روح انسان چه نتیجه -15

 سستی و ضعف دین -گی و حرکت به سوی خودنمایی ( تغییر در آراست1

 انجام گناه و جنگ با خدا –( تغییر در آراستگی و حرکت به سوی خودنمایی 2

 سستی و ضعف دین –گر شدن روح و حرکت به سوی شخصیت متفاوت ( جلوه3

انجام گناه و جنگ با خدا –گر شدن روح و حرکت به سوی شخصیت متفاوت ( جلوه4
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 «زدهم : زیبایی پوشیدگیدرس دوا»

 وظایف مردان و زنان در مورد عفاف و پاکدامنی در قرآن -

 دستور قرآن کریم به مردان مقدّم بر زنان است و موارد دستوری زنان بیشتر از مردان است. -

 

 

 

 

وظیفه 

 مردان

 نامحرم زنان به نگاه از چشم کنترل

 گناه از اجتناب و پاکدامنی

 

وظیفه 

 زنان

 نامحرم مردان به نگاه از چشم کنترل

 گناه از اجتناب و پاکدامنی

 زیورآالت و زینت از استفاده در نامحرمان توجه جلب عدم

 (حجاب حدود تعیین) سر موی بر هعالو گردن و گریبان پوشاندن

 

 حدود تعیین

 در حجاب

 روایات

 

 چه دیدن که برادرش سوال جواب در( شیطوووون ای(: )ع) کاظم امام

 مچ تا دست و چهره: فرمودند است؟ جایز نامحرم زن بدن از مقدار

 باید زن ساعد آیا پرسید که سیار بن فضیل جواب در(: ع) صادق امام

 گیرد، می قرار روسری زیر آنچه بلی،: فرمودند شود؟ هپوشید نامحرم از

 .شود پوشیده باید باال به مچ از همچنین شود آشکار نباید
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 تعیین علّت حجاب عالوه بر تعیین حدود

 سوره احزاب 59آیه 

واجِکَ وَ بَناتِکَ وَ نِساءِ الْمُؤْمِنینَ یُدْنینَ عَلَیْهِنَّ مِنْ جَالَبِیبِهِنَّ ذلِکَ أَدْنی أَنْ یُعْرَفْنَ فاَل یا أَیُّهَا النَّبِیُّ قُلْ لِأَزْ

 یُؤْذَیْنَ

 دستور حجاب برای همه ی زنان مسلمان است. -

 در حدود الهی خانواده و نزدیکان پیامبر بر سایرین مقدّم اند. -

 را تعیین نموده است.آیه ابتدا حدود حجاب  -

 سپس به علّت و فلسفه حجاب اشاره نموده است. -

 حجاب عامل مصونیت است. -

 

حجاب زنان موجب سلب آزادی و کاهش حضور آنان در جامعه نمی شود بلکه سبب می شود آنان حضوری 

 مطمئن و همراه با امنیت داشته و از نگاه نااهالن ایمن باشند )ان یعرفن فال یؤذین(

 

 

 

 شروط

 و پوشش

 حجاب

 

 نکرده نما انگشت را آنان و شود حفظ آنان احترام و وقار: مردان برای

 .نشود نامحرمان توجه جلب باعث و

 نامحرم از را مچ تا ها دست و رتصو جز به را خود بدن تمام: زنان برای

 .نباشد کننده تحریک و چسبان و بپوشاند
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 حجاب به مسلمانان اختصاص ندارد.

ادیان الهی که در اصل و حقیقت یک دین هستند همواره بر پوشش تاکید کرده اند و آن را الزمه ی 

 دینداری شمرده اند.

 زنان هنگام حضور در اجتماعات موی سر خود را می پوشانند و به حجاب پایبند بودند. یهود 

می دادند و زنان مسیحی مانند حضرت مریم )س( موی خود را می به پوشش اهمیت زیادی  مسیحیت 

 پوشاندند و با حجاب وارد جامعه می شدند.

زنان راهبه و قدیس یکی از کامل ترین حجاب ها را انتخاب کرده اند. از نظر آنان داشتن حجاب به دینداری 

 نزدیک تر و در پیشگاه خداوند پسندیده تر است.

ایرانی قبل از اسالم عموماً پیرو آیین زرتشت بودند، با پوشش کامل در محل های  زنان ایران باستان 

 عمومی رفت و آمد می کردند.

پوشش و حجاب زنان در ایران باستان چنان برجسته بود که حتی برخی از مورخان غربی بر این باورند که 

 می توان ایران باستان را منشأ اصلی گسترش حجاب در جهان دانست.

دوران اخیر پایبندی به تعالیم دینی کمتر شده و آن بخش از دستورات و سنت های حضرت موسی )ع( و  در

 رار گرفته و به آنها عمل نمی شود.حضرت عیسی )ع( هم که باقی مانده مورد غفلت ق

 

 الگوهای

 در عفاف

 قرآن

 

 معبد در  (س) مریم حضرت

 چوپانی ( ع) شعیب حضرت دختران

 جنگ های جبهه در حضور(س) زهرا فاطمه حضرت
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 های درس دوازدهمتست

جهان ................. است و بر اساس نظرات و باورهای برخی مورخان غربی، منشأ اصلی گسترش حجاب در  -1

 باشد.تفاوت در پوشش میان اقوام وملل وابسته به ................. و ................. آن می

 حدود –چگونگی  -( ایران 2  شکل –چگونگی  –( ایران 1

 حدود –زیبایی  –( حجاز 4  شکل –زیبایی  –( حجاز 3

ی قل الزواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهنّ من جالبیبهنّ با توجه به آیۀ شریفۀ )یا ایّها النّب -2

-ذلک ادنی ان یعرفن فال یؤذین ...( عدم تعرض  بوالهوسان، معلول چیست و به چه علت خدای متعال بی

 بخشد؟حجابی گذشته را می

 ودنغفور و شکور ب –( شناخته شدن به حجاب 2 غفور و شکور بودن –( شناخته شدن به عفاف 1

 غفور و رحیم بودن –( شناخته شدن به حجاب 4 غفور و رحیم بودن –( شناخته شدن به عفاف 3

توان در عبارت مورد اذیت و آزار هوسرانان قرار نگرفتن ................. حفظ حجاب است و این موضوع را می -3

 شریفۀ ................. جستجو کرد.

 "یدنین علیهنّ من جالبیبهنّ" –( معلول 2  "بهنّیدنین علیهنّ من جالبی" –( علت 1

 "ذلک ادنی ان یُعرَفنَ فال یؤذین " –( معلول 4 "ذلک ادنی ان یُعرَفنَ فال یؤذین" –( علت 3

 در میان مسلمانان چیست؟ "نوع پوشش"و  "حدود حجاب"منابع اخذ  -4

آداب و رسوم  –م و منابع تاریخی ( قرآن کری2 آداب و رسوم جوامع –( قرآن کریم و روایات پیشوایان 1

 جوامع

آیات قرآن  –( قرآن کریم و منابع تاریخی 4 آیات قرآن کریم –( قرآن کریم و روایات پیشوایان 3

 کریم

زنان مسلمان با رعایت دستورالعمل قرآنی )یدنین علیهنّ من جالبیبهنّ( پیام کدام روایت شریفه را انیس  -5

 اند؟جان و دل خود کرده

 "نما نپوشید: زیرا چنین لباسی نشانۀ سستی و ضعف ایمان است.س نازک و بدنلبا"( 1
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 "رود، آماده و آراسته باشد.اش به سوی دوستان خود میخدای تعالی دوست دارد وقتی بنده"( 2

-( خداوند آراستگی و زیبایی را دوست دارد و از نپرداختن به خود و خود را ژولیده نشان دادن، بدش می3

 ".آید

با شوی با انجام گناه به جنگ مبادا خود را برای جلب توجه دیگران بیارایی که در این صورت ناچار می"( 4

 "خدا بروی.

دستورالعمل اسالم مبنی بر "و  "نمایی نزد مردم باشدحکم تحریم پوشیدن لباسی که منجر به انگشت" -6

 است؟در کدام گزینه مشهود  به ترتیب "کنترل نگاه به نامحرم

 از وظایف زنان و مردان است. –( مختص زنان است. 1

 از وظایف زنان و مردان است. –( به زنان و مردان مربوط است. 2

 وظیفۀ انحصاری مردان است. –( مختص زنان است. 3

 وظیفۀ انحصاری مردان است. –( به زنان و مردان مربوط است. 4

 باشد؟هنّ( چه میمفهوم آیۀ شریفۀ )یدنین علیهنّ مِن جالبیب -7

 ( نزدیک کردن پوشش2    ( استفاده از چادر1

 ( شناخته شدن به حجاب4  ( انداختن روسری بر روی سینه و گردن3

هایی است که باید از نامحرم آیا ساعد زن از قسمت"امام صادق )ع( در جواب یکی از یارانش که پرسید:  -8

 چه فرمودند؟ "پوشیده شود؟

 ( بلی، دست تا مچ اشکال دارد.2  باال باید پوشیده شود.از مچ به  ،( بلی1

 ( خیر، مچ به باال اشکالی ندارد.4  ( خیر، دست تا مچ اشکالی ندارد.3

از آیۀ شریفۀ )یا ایّها النّبی قل الزواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهنّ من جالبیبهنّ( کدام  -9

 ؟گرددنمیموضوع مستفاد 

 توان شروع کرد.ف را از نزدیکان می( امر به معرو1

 ( در اجرای احکام الهی میان همسران و دختران پیامبر و زنان مؤمن تفاوتی نیست.2
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 هایشان را به خود نزدیک کنند.( زنان باید پوشش3

 ( نگاه به نامحرم برای زنان نیز وجود دارد که باید پرهیز کنند.4

خداوند متعال مشروط به چه چیزی است و چرا چادر پوشش  افزایش ارزشمندی حجاب و عفاف نزد -10

 رود و اولویت دارد؟مناسبی برای زنان به شمار می

 رساند.زیرا توجه مردان نامحرم را به حداقل می –تر بودن آن تر و دقیق( کامل1

 رساند.زیرا توجه مردان نامحرم را به حداقل می –( میزان جلوگیری از گناه 2

 شود.زیرا سبب تحسین و تمجید دیگران می –لوگیری از گناه ( میزان ج3

 شود.زیرا سبب تحسین و تمجید دیگران می –تر بودن آن تر و دقیق( کامل4

( خطاب به چه کسانی و أَن یُعْرَفْنَ فَلَا یُؤْذَیْنَ أَدْنَى لِکَلَیْهِنَّ مِن جَلَابِیبِهِنَّ ذیُدْنِینَ عَ)عبارت قرانی  -11

 ندة چه موضوعی است؟کنبیان

 حدود حجاب –( همۀ زنان 2  کنترل نگاه –( زنان پیامبر )ص( 1

 حدود حجاب –( زنان پیامبر )ص( 4  کنترل نگاه –( همۀ زنان 3

 ها تبدیل شوند؟ترین ملتترین و پاکیزهچه چیز موجب شد مسلمانان در اندک مدتی به آراسته -12

( آراستگی باطنی رسول خدا )ص( و پیشوایان 2 شوایان دین( آراستگی ظاهری رسول خدا )ص( و پی1

 دین

( آراستگی و عفاف حضرت رسول )ص( و 4 ( عفاف و خلق نیکوی حضرت رسول )ص( و امامان3

 امامان

 وظیفۀ مشترک زنان و مردان در رعایت عفاف و حجاب چیست؟ -13

 ( عدم استفاده از زینت و زیورآالت2   ( کنترل نگاه به نامحرم1

 ( پوشیدن لباس متناسب با وقار4  ( عدم جلب توجّه نامحرمان3
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 اند و این امر نشانۀ چیست؟زنان راهبه چه نوع حجابی را انتخاب کرده -14

 تر است.داری نزدیکاز نظر آنان داشتن حجاب به دین –( حجاب برتر و اولی 1

 تر است.داری نزدیکدین از نظر آنان داشتن حجاب به –ها ترین حجاب( یکی از کامل2

 جا حجاب داشتند.پس از آمدن حضرت عیسی )ع(، زنان مسیحی در همه –( حجاب برتر و اولی 3

 جا حجاب داشتند.پس از آمدن حضرت عیسی )ع(، زنان مسیحی در همه –ها ترین حجاب( یکی از کامل4

کدام عبارت قرآنی آمده و این آیه مربوط به کدام سؤال ( در لَیْهِنَّ مِن جَلَابِیبِهِنَّیُدْنِینَ عَثمرة آیۀ ) -15

 است؟

 آیا در قرآن دربارة عفاف و حجاب دستور خاصی وجود دارد؟ –( أَن یُعْرَفْنَ فَلَا یُؤْذَیْنَ( )1

 رد؟آیا در قرآن دربارة عفاف و حجاب دستور خاصی وجود دا –( وَبَنَاتِکَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِینَ زواجِکلِاَقُل )( 2

 آیا اسالم و قرآن نحوه و شکل پوشش را معین کرده است؟ –( أَن یُعْرَفْنَ فَلَا یُؤْذَیْنَ( )3

 آیا اسالم و قرآن نحوه و شکل پوشش را معین کرده است؟ -( وَبَنَاتِکَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِینَ زواجِکلِاَقُل )( 4


